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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Sentença

Solicitação: 143762. Solicitante: Uelton Rodrigues de Abreu. Advogado: 

Defensoria Pública. Solicitante: Wellington José de Abreu. Advogado: 

Dorival Adilson Benette de Oliveira OAB MT 18029 Sentença 

Homologatória Trata-se de acordo encaminhado pela Defensoria Pública 

em razão do Termo de Cooperação Técnica n.º 02/2016 NUPEMEC em que 

as partes Uelton e Wellington acordaram em exonerar Uelton Rodrigues de 

Abreu do pagamento da pensão alimentícia acordada nos autos 

858-42.2014.8.11.0007, Código 112314, 3ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta/MT, em favor do filho: Wellington José de Abreu. Acordaram 

também quanto ao valor da execução devida nos autos 

858-42.2014.8.11.0007, Código 112314, 3ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta/MT, pelo genitor Uelton em favor do filho Wellington. O Ministério 

Públ ico  mani fes tou-se  pe lo  p rossegu imento  p rocessua l 

independentemente de manifestação ministerial. É o relatório. Decido. As 

partes requereram a exoneração dos alimentos em favor de Uelton 

Rodrigues de Abreu, em razão de ter atingido a maioridade. Não vislumbro 

óbice em homologar o acordo uma vez que sobrevindo necessidade do 

alimentado, poderá o interessado requerer a prestação de alimentos (art. 

1.696, CC). Quanto aos demais termos do acordo, no que tange ao 

parcelamento do valor da execução devida nos autos 

858-42.2014.8.11.0007, Código 112314, 3ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta/MT, caberá ao juízo de origem manifestar-se à respeito. Posto 

isso, homologo parcialmente para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo realizado no procedimento acima identificado, 

especificamente quanto à exoneração da pensão alimentícia, constituindo 

o título judicial, nos termos do art. 487, III, "b", do novo CPC, resguardando 

interesses e direitos de terceiros. Intime-se o patrono das partes para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço do órgão empregador de 

Uelton Rodrigues de Abreu a fim de que seja expedido ofício para informar 

quanto à exoneração da pensão alimentícia. Consigno que o ofício 

mencionará tão somente quanto à exoneração uma vez que o acordo em 

relação ao parcelamento da pensão devida nos autos de execução 

deverá ser apreciado pelo Juízo de Origem. Cumpra-se. Após, arquive-se 

o procedimento com as cautelas de praxe. Alta Floresta, 06 de fevereiro 

de 2018. Milena Ramos de Lima e Souza Paro Juíza de Direito 

Coordenadora CEJUSC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132689 Nr: 6631-34.2015.811.0007

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oxigênio Cuiabá Ltda- Multiflix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tornearia M. Dias Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Balieiro Soukef - 

OAB:9502/MT, Patricia Aparecida de Almeida Maciel - 

OAB:12507/MT

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

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

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

estes autos com o fito de I) certificar o decurso de prazo para a Parte 

Executada efetuar o pagamento da dívida ou apresentar sua Impugnação; 

II) intimar a Parte Exequente para que traga nova memória de cálculo 

compreendendo a penalidade imposta pelo Art. 523, §1º do CPC, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131479 Nr: 5956-71.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Avenida Alta Floresta - MT, Posto 

Samuca LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT, FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - 

OAB:9494, Gisela Alves Cardoso - OAB:7725/MT, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15642/O

 Vistos. 1) Defiro o pedido de juntada de justificativa da causídica da parte 

requerida. 2) Em função do fato superveniente, que ocasionou a falta da 

patrona da parte requerida, acolho a justificativa, assim, REDESIGNO a 

audiência para a data de 27 de fevereiro de 2018, às 16h30min., 

INTIME-SE a patrona da requerida via DJE, os demais saem intimados.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113479 Nr: 2006-88.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso-CRC/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seair Cristina Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:MT-10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Seair Cristina Jorge, Cpf: 

46056793168, Rg: 4.370.686-6 SSP PR-Endereço:lugar incerto e não 

sabido

Resumo da Inicial:O Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso-crc/mt, CNPJ: 03005378000176, brasileiro(a), Endereço: Rua 5, 

Quadra 13, Lote 02, Bairro: Centro Político Administrativo 65*3648-2828, 

Cidade: Cuiabá-MT, por seu advogado, propôs a presente execução fiscal 

contra Seair Cristina Jorge, o Exequente é órgão fiscalizador do exercício 

profissional contábil, é credor do(a) executado(a) dos débitos referente 

dívida ativa n. 2011/000170, cujo valor atualizado até a presente data de 

2.241,56(dois mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis 

centavos)...

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132698 Nr: 6639-11.2015.811.0007

 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: Sueli Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salomão Celino Duarte

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:Requerente: Sueli Moreira da Silva, Cpf: 77942345149, 

Rg: 2002592 SSP GO, através da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso ingressou com a Aação de Usucaíão de Bem Imóvel Urbano, em 

face de Salomão Celino Duarte, residente e domiciliado em lugar incerto e 

não sabido.

No caso a autora é legítima possuidora do bem imóvel acima descrito, a 

autora realizou melhorias no imóvel do qual detém a posse única e 

exclusiva, consistente em uma residência, qual é destinada para sua 

moradia....

Descrição do Imóvel Usucapiendo:lote urbano n. 14, quadra 13, Setor D, 

cidade de Alta Floresta/MT, objeto da matrícula no Cattório de Registro de 

Imóveis desta Comarca sob o n. 1085

Decisão/Despacho:Vistos.
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Diante da declaração apresentada pela Autora à fl. 66 no sentido de que o 

Requerido Salomão Celino Duarte encontra-se em local incerto e não 

sabido, em caráter excepcional, DEFIRO sua citação por edital, devendo 

ser observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pela 

confinante citada via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Primeira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136785 Nr: 1279-61.2016.811.0007

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Nadir Jose dos Santos, Endereço: 

lugar incerto e não sabido

Resumo da Incial: Aloisio Bezerra de Souza, Cpf: 00487896823, Rg: 

13.803.622 SSP SP de nascimento: 13/09/1954, brasileiro(a), natural de 

Nova esperança-MT, casado(a), motorista, Endereço: Avenida Trancredo 

de Almeida Neves, S/n, Bairro: Centro, Cidade: Alta Floresta-MT, por sua 

advogada, propôs a presente ação de Divorcio Direto Litigioso, em 

desfavor de Nadir José dos Santos, atualmente residente e domicilada em 

lugar incerto e não sabido.

O requerente e a requerida contrairam núpicias em 02/12/1972, sob o 

regime da comunhão universal de bens; mantiveram a convivência marital 

por apenas 1(um) mês, quando houve o rompimento da união, face a 

incompatibikidade de objetivos e anseios do casal, momento em que o 

requerente mudou-se para São Paulo/SP, perdendo totalmente o contato 

co requrida que tambem mudoou de domicilio.

O casal não teve filhos e nem foram adquiridos bens, portanto não há 

bens a partilhar...

Decisão/Despacho:Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

O presente feito deverá tramitar sob SEGREDO DE JUSTIÇA, tendo em 

vista o disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC.

Considerando que esta magistrada não obteve êxito na busca do 

endereço da parte requerida, via sistema INFOJUD, CITE-SE a parte 

requerida via edital, para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo constar do mandado as advertências legais.

Decorrido o prazo de resposta, certifique-se e conclusos.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Às providências.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137181 Nr: 1498-74.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuci Ortiz Alves, Nilson Ortiz de Oliveira, Maria 

Madalena Bara Ribeiro de Oliveira, Nelson dos Santos Oliveira, Neuci Ortiz 

Alves, Noel Ortiz de Oliveira, Neide da Silva Oliveira, Luiz Carlos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa dos Santos Oliveira- Espólio

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:30

Notificando:TERCEIROS INTERESSADOS

Resumo da inicial:Neuci Ortiz Alves, Cpf: 85551171191, Rg: 3.330.103-0 

SSP PR, por intermedio da Defensoria do Estado de Mato Grosso, 

requereu a abertura de inventário do bem deixado por Neusa dos santos 

Oliveira.....

Decisão/Despacho:istos.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação dos Requerentes (pessoas físicas) de que não possuem 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

Nomeio inventariante a requerente Neuci Ortiz Alves.

Intime-a da nomeação, bem como para que preste compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o cargo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Prestado o compromisso, INTIME-A para que apresente as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, das quais deverá ser lavrado 

termo circunstanciado.

Apresentadas as primeiras declarações, CITEM-SE, por via postal, os 

interessados não representados, bem como INTIMEM-SE a Fazenda 

Pública e o Ministério Público, eis haver incapaz no feito, para que, no 

prazo COMUM de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre as primeiras 

declarações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabete T. Santos

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109706 Nr: 5225-46.2013.811.0007

 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: Marciele Cristina Alexandretti, DLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Américo de Faria

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação e Intimação - Ação de Alimentos ME148

Prazo do edital:30

Edital nº:

Data audiência:

Hora audiência:

Valor alim. Provisórios:136,40

Resumo da petição inicial:Representante (requerente): Marciele Cristina 

Alexandretti, Cpf: 90338200134, Rg: 1346557-0 SSP MT, por intermédio da 

Defensoria do Estado de Mato Grosso, propôs a presente ação de 

alimentos gravídicos em face de João Américo de Faria.

A autora conviveu em união estável pelo periodo de 2(dois) anos e 6(seis) 

meses quando no mês de setembro teve que voltar a morar com sua 

genitora pois i requerido lhe abandonou...

Despacho/Decisão:Vistos.

Diante da declaração apresentada pela Autora à fl. 73 no sentido de que o 

Requerido João Américo de Faria encontra-se em local incerto e não 

sabido, em caráter excepcional, DEFIRO sua citação por edital, devendo 

ser observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pela 

confinante citada via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Primeira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabete T. Santos
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134038 Nr: 7303-42.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camara de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/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 certificar o trânsito em julgado da Sentença de 

Fls. 152/155.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131479 Nr: 5956-71.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Avenida Alta Floresta - MT, Posto 

Samuca LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT, FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - 

OAB:9494, Gisela Alves Cardoso - OAB:7725/MT, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15642/O

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

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

Advogados, acerca da redesignação da Audiência Instrutória para a data 

de 27/02/2018, às 16:30, ante o acolhimento da justificativa apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34416 Nr: 148-37.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gregório Bispo Gonçalves

 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:

 Vistos.

Não obstante a determinação de fls. 307, a patrona da parte autora não 

apresentou nos autos a certidão de óbito do autor, requisito este 

obrigatório para a continuação desta e consequente habilitação dos 

herdeiros.

Ante o exposto, INTIME-SE a causídica da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar referida certidão de óbito, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68357 Nr: 1324-75.2010.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmira Moreira Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Constantino Rodrigues Ferreira - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Cardoso - 

OAB:17.977/MT, Rosires da Silva Albino - OAB:3298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo de inventário de em bem imóvel sob matrícula 16.526 

Livro 2-CD e de rebanho bovino (50 bovinos), deixados por Constantino 

Rodrigues Ferreira.

Requerida a abertura e processamento do inventário, foram carreados 

aos autos os documentos de fls.10/17.

Determinada a emenda às fl. 19/20 para regularizar a representação 

processual da parte autora.

 Devidamente intimada, apresentou emendou a inicial, recebida a inicial à fl. 

23 sendo nomeada inventariante a herdeira, Terezinha Ferreira Lopes 

Borsanelli (fl. 23).

A Inventariante apresentou as primeiras declarações, às fls.28/29 c/c 

docs. de fls. 31/52.

 Citada a Procuradoria-Geral do Estado, esta requereu à fl. 89, a intimação 

da inventariante para que junte aos autos guia de informação e apuração 

do ITCD, devidamente juntada a GIA-ITCD menciona a isenção legal cf. Fls. 

112/116.

Às fls. 99/102 ofício do INDEA.

 Às fls.105/111 a inventariante apresentou o plano final de partilha e 

requereu a procedência da ação.

Certidão Negativa de Débitos da União, Estado e Município às fls.120/124 e 

130.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO

Sem delongas, verifico que os herdeiros interessados devidamente 

representados por seu patrono, acordaram quanto à partilha.

Certidão negativa de débito da União, Estado e Município juntada aos autos 

em relação ao imóvel deixado pelo “de cujus”, o qual comprova a 

propriedade através da matrícula encartada às fls.34/34-v.

 Ademais, verifica-se que foram apresentadas as últimas declarações 

com o plano de partilha às fls.105/111, bem como a informação e 

apuração do ITCD mencionando acerca da isenção ao pagamento do 

referido imposto às fls.112/115.

 Diante do exposto, HOMOLOGO o plano de partilha apresentado pela 

inventariante às fls.105/111 e JULGO POR SENTENÇA, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, a partilha dos bens deixados pelo de 

cujus Constantino Rodrigues Ferreira, atribuindo aos bens nela 

contemplado os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros, nos seguintes termos:

- caberá à viúva-meeira Sra. DELMIRA MOREIRA RODRIGUES FERREIRA a 

parte ideal de 50% (cinquenta por cento) dos bens, na quantia equivalente 

a R$ 86.209,00 (oitenta e seis mil duzentos e nove reais).

Quanto à outra parte da herança que corresponde ao valor de R$ 

86.209,00 (oitenta e seis mil duzentos e nove reais):

 - caberá à herdeira TEREZINHA FERREIRA LOPES BORSANELI, um total 

de 12,50% (doze vírgula cinquenta por cento) dos bens, equivalente a 

quantia de R$ 10.776,16 (dez mil setecentos e setenta e seis reais).

 - caberá ao herdeiro VALDECI LOPES FERREIRA, um total de 12,50% 

(doze vírgula cinquenta por cento) dos bens, equivalente a quantia de R$ 

10.776,16 (dez mil setecentos e setenta e seis reais).

- caberá ao herdeiro SANTO MOREIRA FERREIRA, um total de 12,50% 

(doze vírgula cinquenta por cento) dos bens, equivalente a quantia de R$ 

10.776,16 (dez mil setecentos e setenta e seis reais).

- caberá ao herdeiro CLAUDIO RODRIGUES FERREIRA um total de 12,50% 

(doze vírgula cinquenta por cento) dos bens, equivalente a quantia de R$ 

10.776,16 (dez mil setecentos e setenta e seis reais).

- caberá ao herdeiro ADMIR FERREIRA LOPES um total de 12,50% (doze 

vírgula cinquenta por cento) dos bens, equivalente a quantia de R$ 

10.776,16 (dez mil setecentos e setenta e seis reais).

- caberá à herdeira DACI FERREIRA RODRIGUES um total de 12,50% (doze 

vírgula cinquenta por cento) dos bens, equivalente a quantia de R$ 

10.776,16 (dez mil setecentos e setenta e seis reais).

- caberá ao herdeiro DAVI FERREIRA RODRIGUES um total de 12,50% 

(doze vírgula cinco por cento) dos bens, equivalente a quantia de R$ 

10.776,16 (dez mil setecentos e setenta e seis reais).

 -caberá ao herdeiro JOSÉ MARIA LOPES FERREIRA um total de 12,50% 

(doze vírgula cinquenta por cento) dos bens, equivalente a quantia de R$ 

10.776,16 (dez mil setecentos e setenta e seis reais).

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

Sem custas processuais, vez que fora concedido o beneficio da justiça 

gratuita.

Transitada em julgado a sentença e tendo em vista a ISENÇÃO tributária, 

EXPEÇA-SE o respectivo formal de partilha em favor dos herdeiros.

 A seguir, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Cumpra-se.

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000225-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NOE RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000225-72.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: NOE RODRIGUES VIEIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Compulsando os autos, vislumbro que o 

procedimento carece de comprovação dos pagamentos alegados. Ainda, 

a parte autora não apontou quantas contas ativou, em inobservância aos 

itens “b” da sentença que se pretende liquidar. Desta feita, concedo o 

lapso temporal de 15 dias para o polo ativo: a) juntar comprovação dos 

pagamentos alegados, sob pena de indeferimento da petição inicial. b) 

indicar as contas 99Telexfree eventualmente ativadas, sob pena de 

indeferimento da inicial. Certificado o lapso temporal acima concedido, 

conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 158279 Nr: 5189-62.2017.811.0007

 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: Alcione Dela Justina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Dela Justina - 

OAB:13133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 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 

requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar o instrumento de 

procuração que não acompanhou a petição protocolada sob nº 162587, 

em 25/1/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 123110 Nr: 1297-19.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SC, HCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Donizete Botéquio 

- OAB:10.494-MT

 Vistos,

 Trata-se de demanda em que os envolvidos, chamados para participarem 

de uma sessão de mediação, optaram pela autocomposição e fizeram 

acordo quanto à guarda do filho, visitas e pensão; quanto à existência da 

União Estável e sua Dissolução e; quanto à partilha dos bens amealhados.

 Com vista dos autos, o MPE solicitou esclarecimentos, que foram feitos 

por meio da petição de fls. 118/119.

 Às fls. 128/129, o promotor de justiça assinalou a desnecessidade de 

intervenção ministerial.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando a aparente regularidade do que foi avençado às fls. 

112/113, com os esclarecimentos de fls. 128/129, entendo possível a 

homologação da vontade expressada pelos interessados.

 Com tais considerações:

 1 – Reconheço a União estável que durou 16 anos (1992/2008) e a 

dissolvo.

 2 – Homologo o acordo de fl. 112/113 para que surta os efeitos jurídicos e 

legais, ressalvando interesses de terceiros.

Posto isso, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, extingo o processo.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 25995 Nr: 2980-14.2003.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdF

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE OLIVEIRA SANTOS 

BATISTA DA SILVEIRA - OAB:8512, Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

 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 

executada, a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição 

de fls. 172/173 e quanto ao cumprimento do acordo homologado às fls. 

134.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 133644 Nr: 7095-58.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGMdS, VHSdA

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Vitor Rondon 

Borges de Campos - OAB:13.142/MT

 Vistos,

 Acolho o parecer ministerial e decido:

 1 – Decreto a revelia do requerido que deixou transcorrer em branco o 

prazo para resposta.

2 – Contudo, em razão da informação de que o mesmo estava preso, 

nomeio como curador especial o advogado Vitor Rondom Borges de 

Campos – OAB/MT 13.142, que deverá ser intimado pessoalmente para o 

necessário. Consigno que os honorários serão arbitrados ao final.

 3 – Com a resposta, tendo em vista que o polo ativo pediu o julgamento 

antecipado, vista ao MPE e conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 122732 Nr: 1051-23.2015.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:17694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Igor da Silva Felix ajuizou a presente demanda em desfavor de Roseli 

Mochewitz objetivando a guarda compartilhada da criança Gusttavo Feijó 

Mochewitz Felix.

Inicialmente o procedimento tramitou no juízo de Peixoto de Azevedo, que 

declinou da competência em razão da criança ter mudado com a requerida 

para esta comarca.

 Procurado pessoalmente para impulsionar o feito, o autor não foi 

localizado no endereço contante nos autos.

 Intimado por edital, o requerente continuou inerte.

 Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela extinção do 

processo (fl. 84/84-v).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

O quadro acima apresentado autoriza a conclusão de que a parte autora 

não possui mais interesse no prosseguimento do feito. Neste ponto, 
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oportuno trazer sua inércia certificada às fls. 66, 73, 78 e 82.

Ante o exposto, EXTINGO O FEITO, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais e suspendo a exigibilidade 

do pagamento em razão da gratuidade de justiça.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143554 Nr: 4909-28.2016.811.0007

 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 Soares de Lima

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

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 14h20, 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.: 128742 Nr: 4456-67.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Percinotto Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12.411-A MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A consulta online aos sistemas bacenjud, renajud e infojud, com o intuito 

de obter informações acerca do endereço do executado, é medida 

excepcional e derradeira, devendo ser utilizada apenas quando a parte 

não dispuser de outro meio para atingir seu objetivo. (TJMT; AI 

115073/2014; Capital; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg. 

18/11/2014; DJMT 25/11/2014; Pág. 15).Com tais considerações, indefiro o 

pleito de fl. 65/65-v para diligenciar em favor da parte autora e concedo o 

lapso temporal de 30 dias para impulso da parte interessada, sob pena de 

extinção. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 142073 Nr: 4091-76.2016.811.0007

 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: João Lucas de Souza

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, Lucimar 

Cristina Gimenez Cano - OAB:MT/8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido exordial e extingo o processo. Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa. Contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento, nos moldes do 

art. 98, §3º do CPC.Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 54955 Nr: 6941-21.2007.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdCrJACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSF

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Silvano Ferreira dos Santos 

- OAB:6317-B

 Vistos,

 Trata-se de execução de alimentos em que o polo ativo, ao ser intimado 

por meio do causídico constituído para impulsionar o procedimento, 

quedou-se inerte.

 Ao ser determinada a intimação pessoal da exequente, esta não foi 

encontrada no endereço dos autos, razão pela qual o advogado foi 

cientificado para informar a localização de sua cliente, entretanto, não o 

fez.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 O quadro acima apontado autoriza a conclusão de que a exequente não 

possui mais interesse no procedimento em tela.

 Posto isso, nos termos do art. 485, VI do CPC, extingo o processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000212-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000212-73.2018.8.11.0007 

AUTOR: ANGELA APARECIDA DA SILVA RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA 

DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, Analisando o 

documento de identidade à fl. 14, note que a autora não é alfabetizada. Por 

esta razão, sua representação em feitos judiciais deve ser feita por 

instrumento público, o que não se verifica no vertente caso. Nessa trilha 

jurídica: 52224766 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO 

PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE ANALFABETO. IMPOSSIBILIDADE DE 

RECOLHIMENTO DOS EMOLUMENTOS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS 

ATOS CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. 

RECURSO PROVIDO. (...) 2) A regularização da representação processual 

do agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10. TJ, somente será 

possível mediante a lavratura de procuração por instrumento público em 

razão de ser o mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, caracteriza ato necessário à 

realização do seu direito, estando, portanto, abrangido pela assistência 

judiciária gratuita. (TJMT; AI 10705/2015; Rondonópolis; Rel. Des. Adilson 

Polegato de Freitas; Julg. 12/05/2015; DJMT 18/05/2015; Pág. 20). Ante o 

exposto, determino a intimação da autora para que, em 15 dias, regularize 

sua representação processual e junte aos autos procuração pública, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 76, §1º, I, CPC). Considerando 

a renda declarada e a ausência de elementos no sentido que a autora teria 

condições de arcar com as custas processuais, desde já DEFIRO A 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA, mesmo que ainda não recebida a inicial. 

Consigno que os emolumentos cartorários para a obtenção da procuração 

pública são abrangidos pela gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, 

IX, do CPC. Decorrido o lapso temporal acima fixado, certifique-se. Ao 

final, conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001745-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 sob ID 10947201. 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002703-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002703-87.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ANTONIO DA SILVA COSTA Vistos. A parte autora requereu sob o ID n. 

10841071, a extinção do feito sem resolução do mérito. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte autora desistiu da ação antes da citação da 

parte requerida. É o breve relatório. Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação e, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. HOMOLOGO a 

desistência do prazo recursal. Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, visto que a parte requerida não 

constituiu procurador nos autos. Sem custas, tendo em vista que o pedido 

de desistência fora pleiteado anteriormente ao recebimento da inicial. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta, 

MT, 30 de novembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000156-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN MORAIS PROFESSOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000156-74.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RONAN MORAIS PROFESSOR Vistos. O autor requereu a extinção do feito 

sem resolução do mérito, id n. 10769743. Analisando os autos, verifica-se 

que o autor desistiu da ação antes da citação da parte requerida. É o 

breve relatório. Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação e, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Revogo a liminar proferida nos 

autos. HOMOLOGO a desistência do prazo recursal. Resta prejudicado o 

pedido de baixa de eventuais restrições junto ao sistema RENAJUD e 

DETRAN acerca do objeto da presente lide, vez que não houve 

determinação judicial neste sentido. Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, visto que a parte requerida não 

constituiu procurador nos autos. Eventuais custas e despesas pela parte 

autora. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em 

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

Floresta, MT, 29 de novembro de 2017 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002280-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI WAGNER FONTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002280-30.2017.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista a 

emenda à inicial sob o ID 9911907, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher a diferença das custas processuais, bem como 

carrear aos autos comprovante de residência de todos os autores 

incluídos, juntamente com prova documental hábil a demonstrar, pelo 

menos de forma mínima, o vínculo existente entre estes e a parte 

demandada, sob pena de indeferimento da petição inicial. No ponto, 

REVOGO a decisão sob o ID 9798120. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE 

e conclusos. Às providências. Alta Floresta, MT, 6 de dezembro de 2017 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001541-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LEE LANGUER SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONNY KARCZMARSKI DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001541-57.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: WELLINGTON LEE LANGUER SANTOS REQUERIDO: 

JHONNY KARCZMARSKI DA SILVA Vistos. Considerando o teor da 

certidão retro, intime-se a parte autora na pessoa de seu patrono para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias dê prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo acima assinalado com ou sem 

manifestação, certifique-se o necessário e conclusos. Alta Floresta, MT, 

26 de janeiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001888-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX CAMILO CAETANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001888-90.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALEX CAMILO CAETANO Vistos. A parte autora requereu sob o ID n. 

11537899, a extinção do feito sem resolução do mérito. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte autora desistiu da ação antes da citação da 

parte requerida. É o breve relatório. Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação e, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Revogo a liminar 

prolatada nos autos. Recolha-se eventual mandado citatório expedido. 

Resta prejudicado o pedido de baixa de eventuais restrições junto aos 

sistemas RENAJUD/SERASA acerca do bem objeto da presente lide, vez 

que não houve determinação judicial neste sentido. Deixo de condenar a 

parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a parte 

requerida não constituiu procurador nos autos. Eventuais custas e 

despesas pela parte autora. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 30 de janeiro de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000691-37.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 
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NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO APARECIDO ANANIAS (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, tendo em vista que a penhora online restou 

infrutífera.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001502-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE VESOHOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001502-94.2016.8.11.0007 

AUTOR: VIVIANE VESOHOSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação que visa à 

concessão do benefício de Salário-Maternidade aforada por Viviane 

Vesohoski em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Com 

a exordial, vieram diversos documentos. Recebida a Inicial, deferiu-se a 

gratuidade de justiça e indeferiu-se a tutela provisória. Citada a parte 

requerida, esta ofertou contestação, Id 8271082. Impugnação à 

contestação, Id 11285408. 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 26.06.2013, 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. Com efeito, fixo como pontos 

controvertidos: a) a comprovação da qualidade de segurada especial; e b) 

o valor de sua contribuição anual. De imediato, intimem-se as partes para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, peçam esclarecimentos ou solicitem 

ajustes às delimitações de questões de direito relevantes, sob pena de se 

tornar estável a presente decisão (§1º, art. 357, NCPC). Consigno que é 

ônus da parte requerente (inciso I, art. 373, CPC) a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão, e o consequente 

recebimento, do benefício pretendido. Dessa forma, a espécie do benefício 

pretendido, principalmente pelo conteúdo probatório até então produzido, é 

imprescindível que produção de prova testemunhal e do depoimento 

pessoal da parte Requerente, a fim de se buscar a verdade processual 

acerca da atividade desenvolvida pela parte autora. Assim, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril de 2018, às 

14:00 horas, a ser realizada na sala de audiências da 3ª Vara desta 

Comarca, ficando a parte Autora e suas testemunhas intimadas NA 

PESSOA DE SEU PATRONO para comparecer ao ato, independentemente 

da apresentação de rol prévio. Intime-se, pessoalmente, por via postal, a 

autarquia requerida, em observância a sua prerrogativa. Intimem-se. Alta 

Floresta, MT, 25 de janeiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141265 Nr: 3653-50.2016.811.0007

 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: Salim Ferreira dos Santos

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:MT/14.250-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

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

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERIDA, por meio dos seus procuradores, para, querendo, 

manifestar-se sobre o laudo pericial juntado nesta ação, prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120243 Nr: 7679-62.2014.811.0007

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Pereira Saroa

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 44587 Nr: 4724-39.2006.811.0007

 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: Maria Elena da Silva, Vanderleia Aparecida da Silva, 

Vania Gomes da Silva, Valéria Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gomes da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Inventariante, para comparecer nesta Secretaria com o objetivo de retirar 

o Formal de Partilha expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56466 Nr: 1037-83.2008.811.0007

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira de Sá Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT 15.562/0

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) 

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

recolhimento das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos 

autos, para posterior distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, nos termos do artigo 389 da CNGC, conforme segue: "As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69948 Nr: 2920-94.2010.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

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

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

OAB:17.555-A/MT,  Louise Rainer  Pereira  Gionédis  - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do subscritora de fl. 

117, Louise Rainer Pereira Gionedis, para que, no prazo de 15 dias, junte 

aos autos o substabelecimento original de fl. 117.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102435 Nr: 3817-54.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRdNP, RRdNP, Maria Divina Ferreira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ginaldo Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das PARTES, por 

meio dos seus advogados, para manifestação acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como 

para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64384 Nr: 3644-35.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria da Conceição Cordeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as conta indicadas às fls.140 e 

147, observando que devem ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários sucumbenciais e contratuais (30% cf. contrato 

anexado à fl. 141v).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67438 Nr: 429-17.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Rolim de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Alvorada do Sul - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Rafael Jose Pauli - OAB:20244/O MT, Vanderson 

Pauli - OAB:13450, VINICIUS ROLIM DE MOURA - OAB:23992/O, 

Vinícius Salles Padovan Rezek - OAB:10.959/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, na 

pessoa de seus procuradores, para que manifestem acerca do cálculo de 

fls. 107, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado à fl. 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109998 Nr: 5538-07.2013.811.0007

 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: Antonio Cleudemir Mulizine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trilha Bravo Comércio de Automóveis Ltda, 

Ford Motor Companhy do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, Renato Ferreira Macedo - OAB:11060/MT

 Vistos.

Considerando o AR juntado à fl.179, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias indique o atual endereço da requerida Trilha 

Bravo para o fim de dar cumprimento à decisão de fl.178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134174 Nr: 7394-35.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.D.C. Oliveira de Moraes - ME, Ellen Donaria 

Carlos Oliveira de Moraes

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 32. EXPEÇA-SE conforme requerido.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137450 Nr: 1620-87.2016.811.0007

 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: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esmarim Ribeiro da Silva

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

OAB:94243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O, Jayme Ferreira 

da Fonseca Neto - OAB:270.628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parta autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias junte aos 

autos o acordo celebrado com a parte requerida, sob pena de extinção do 

feito cf. solicitado à fl.50 (desistência) com as consequências do disposto 

no art. 90 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141963 Nr: 4037-13.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Alvorada do Sul - MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Rolim de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acrisio Venâncio da Cunha 

Filho - OAB:14.497/MS, Patricia Hackbarth - OAB:20485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Vinícius 

Salles Padovan Rezek - OAB:10.959/A-MT
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 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

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

EXEQUENTE (embargado), para manifestar quanto ao prosseguimento do 

feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142462 Nr: 4347-19.2016.811.0007

 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: CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de revisão de pensão alimentícia, proposta por Carlos 

Roberto da Silva, em face de Elenice Tasso.

Entre um ato e outro do processo, foi determinada a intimação pessoal da 

parte autora para o fim de dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, fl.32.

Certidão do Oficial de Justiça encartada à fl.37, certificando que deixou de 

proceder a intimação da parte autora, vez que no local reside o Sr. Ademir 

Aparecido da Silva.

 É o relatório. Decido.

 Como se sabe, é dever da parte manter seu endereço atualizado nos 

autos, e a parte autora deixou de fornecer seu novo endereço. Por outro 

lado, determina o art. 274, parágrafo único, do CPC, que as intimações 

dirigidas no endereço declinado na inicial presumem-se válidas. Vejamos:

 “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

Assim, tendo em vista que a parte autora passou a residir em outro 

endereço sem informar ao Juízo, e ainda, a presunção de validade de sua 

intimação para dar o devido andamento no feito no antigo endereço, resta 

caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito.

Ademais, fora intimado seu patrono para dar prosseguimento ao feito, 

quedou-se inerte.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 1994-40.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandi Sebastião Rodrigues

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JURANDI SEBASTIÃO RODRIGUES, Cpf: 

00437130177, Rg: 781583, 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: O exequente Banco do Brasil S/A propôs a presente 

ação AÇÃO Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 

em face de Jurandi Sebastião Rodrigues; pelos fatos e fundamentos a 

seguir resumidos: O exequente é credor do executado da importância de 

R$ 15.614,02; que o exequente usou todos os meios para o recebimento 

do crédito sem sem sucesso o que motivou o ajuizamento da ação.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58261 Nr: 2785-53.2008.811.0007

 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: Pedro Rodrigues Alexandria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Borges de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA, Cpf: 

08263965187, Rg: 5.937.875-9, Filiação: Francisca Rodrigues Alexandria e 

Marcelino Rodrigues Alexandria, data de nascimento: 20/01/1946, 

brasileiro(a), natural de Monte Carmo-GO, viuvo(a), pecuarista, Telefone 

66-9214-1234. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Tendo em vista a declaração da parte autora em audiência, por 

meio de seu causídico (151/151/v), de que o conflito subsiste atualmente, 

apenas quanto à disputa da área contra Agropecuária Porteira Quebrada 

Ltda - parte estranha ao processo - não mais permanecendo a situação 

de conflito praticada pelo réu, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, frente à superveniente ausência de interesse de 

agir, por perda do objeto, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, revogando a liminar de fls 44/46. (“interesse de 

agir. Desaparecimento. Possibilidade de ser reconhecido de ofício, a 

qualquer tempo.” (STJ, AgRg no REsp 23563/RJ, Rel. min. Eduardo Ribeiro, 

3ª Turma, jul. 19.08.1997, DJ 04.09.1995)). Sem custas e honorários 

sucumbenciais.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 18 de dezembro de 2017

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107517 Nr: 2895-76.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO CARLOS SILVA SOUZA, Cpf: 

90512685134, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 
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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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT propôs a presente 

ação AÇÃO DE Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHOL em face de Antonio 

Carlos Silva Souza; pelos fatos e fundamentos a seguir resumidos: O 

exequente é credor do executado da importância de R$ 15.572,16; que o 

exequente usou todos os meios para o recebimento do crédito sem sem 

sucesso o que motivou o ajuizamento da ação.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108292 Nr: 3739-26.2013.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICC, FRC, CRC, RCRVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMVC

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE MILTON VIEIRA CAVALCANTE, Cpf: 

81101368187, Rg: 878.570, Filiação: Vitorino Pereira Cavalcante e Maria 

Vieira Cavalcante, data de nascimento: 11/06/1976, brasileiro(a), natural 

de Boa Vista-PA, separado(a) judicialmente, assistente de qualidade. 

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: CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, por todo o conteúdo 

do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, bem 

assim para que PAGUE, dentro de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, o 

PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob pena de lhe 

ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) para garantia da execução. 

CIENTIFIQUE A PARTE DEVEDORA que transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art.523 do 

NCPC).

Despacho/Decisão: Vistos.1) DEFIRO a citação por edital do executado, 

determinando seja expedido Edital para citação, com prazo de 30 (trinta) 

dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito alimentar, sob 

pena de acréscimo de multa de 10%, nos termos do §1º, do art. 523 do 

CPC. CONSIGNE no mandado, as advertências do parágrafo 2º do art. 523 

do CPC.CIENTIFIQUE-SE ainda o executado que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para impugnação, nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação.2) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, DETERMINO a intimação da parte 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente cálculo que 

contemple os encargos previstos no §1º, do art. 523, do CPC.3) 

Transcorrido "in albis" o prazo do item "1", 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.

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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 18 de dezembro de 2017

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137527 Nr: 1662-39.2016.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdRdL, ZAAdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdL

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARLI ANTONIO DE LIMA, Cpf: 

02431760154, Rg: 1492694-6, Filiação: Alcindo Leal de Lima e Vitalina dos 

Santos, data de nascimento: 20/12/1979, brasileiro(a), natural de Nova 

Laranjeira-PR, casado(a), serviços gerais, Telefone 9662-8508. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, por todo o conteúdo 

do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, bem 

assim para que PAGUE, dentro de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, o 

PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob pena de lhe 

ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) para garantia da execução. 

CIENTIFIQUE A PARTE DEVEDORA que transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art.523 do 

NCPC).

Despacho/Decisão: Vistos.1) Defiro o pedido de fl. 26, determinando seja 

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

(trinta) dias e, para responder aos termos da presente, no prazo de 15 

(quinze) 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 requerido, 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.

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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 18 de dezembro de 2017

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141817 Nr: 3953-12.2016.811.0007

 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: Elizeu Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. B. da Cruz Auto Eletrica - ME

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. B. DA CRUZ AUTO ELETRICA - ME, 

CNPJ: 09283245000148. 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 
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verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: (...) o autor Elizeu Garcia, propôs a presente ação de 

Cancelamento de Protesto C/C Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela, em face de M. B. da Cruz Auto Eletrica - ME, aduz a requerente 

que: " No caso em tele a requerente tomou conhecimento da existência de 

alguns protestos em seu nome no Cartório Dalla Riva nesta urbe. (...) 

entretanto, o requerente desconhece a existência do referido débito, 

inclusive porque as notas promissórias se referem a uma suposta dívida 

de mais de 07 (sete) anos. O requerente procurou o estabelecimento em 

questão, e não obteve exito, isso porque, ao chegar ao endereço verificou 

que há outro estabelecimento no endereço.

Despacho/Decisão: Vistos.Inicialmente, verifica-se que o petitório de fl.31 

fora juntado a estes autos equivocadamente, posto que, as pessoas 

indicadas no respectivo pleito são diversas das constantes nestes autos. 

Desta feita, determino o seu desentranhamento e sua entrega ao douto 

Defensor Público.No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl.30.

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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 18 de dezembro de 2017

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59671 Nr: 4185-05.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Infonorte Equipamentos Eletronicos Ltda, 

Ducineia Gomes Bocardi, Fabrícia Elizabeth Bitello Alho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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): FABRÍCIA ELIZABETH BITELLO ALHO, 

Cpf: 92790631115, Rg: 781.507, Filiação: Carlos Alberto Chaves Alho e 

Iara Elisabeth Bitello, data de nascimento: 06/04/1979, brasileiro(a), natural 

de Itaituba-PA, solteiro(a), domestica, Telefone 9232-5466. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/10/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

INFONORTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, DUCINEIA GOMES 

BOCARDIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Falta de Recolhimento de ICMS diferença de estimativa., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1174/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.183,33

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101275 Nr: 2883-96.2012.811.0007

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Marcos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Viumar Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Marcari - 

OAB:10.297-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 303 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIR VIUMAR BENETTI, Cpf: 

28124545987, Rg: 1606.284, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

pecuarista, Telefone 9201 5887. 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: O exequente Adilson Marcos da Silva propôs a 

presente ação AÇÃO Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO em face de Valdir Viumar Benetti; pelos fatos e fundamentos 

a seguir resumidos: O exequente é credor do executado da importância de 

R$ 8.542,58; que o exequente usou todos os meios para o recebimento do 

crédito sem sem sucesso o que motivou o ajuizamento da ação.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106445 Nr: 1745-60.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SS Beef Comércio de Carnes Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Cardoso da Silva - ME, Ivone Cardoso da 

Silva

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVONE CARDOSO DA SILVA - ME, CNPJ: 

07592406000150 e atualmente em local incerto e não sabido IVONE 

CARDOSO DA SILVA, brasileiro(a), comereciante. 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.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110721 Nr: 6311-52.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Ortega Nascimento, Carina Vieira 

Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEFFERSON ORTEGA NASCIMENTO, Cpf: 

93863179153, Rg: 1162421-3, Filiação: João Souza Nascimento e Lourdes 

Ortega Nascimento, data de nascimento: 05/08/1981, brasileiro(a), natural 

de Alta Floresta-MT, solteiro(a), agropecuarista, Telefone 9201-8499. 

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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT propôs a presente 
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ação AÇÃO DE Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHOL em face de Jefferson 

Ortega Nascimento e Carina Vieira Cardoso dos Santos; pelos fatos e 

fundamentos a seguir resumidos: O exequente é credor do executado da 

importância de R$ 22.165,48; que o exequente usou todos os meios para o 

recebimento do crédito sem sem sucesso o que motivou o ajuizamento da 

ação.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130346 Nr: 5335-74.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair de Oliveira

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEVAIR DE OLIVEIRA, Cpf: 90573633134, 

brasileiro(a), solteiro(a), oleiro. 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT propôs a presente 

ação AÇÃO DE Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHOL em face de Devair de 

Oliveira; pelos fatos e fundamentos a seguir resumidos: O exequente é 

credor do executado da importância de R$ 8.241,90; que o exequente 

usou todos os meios para o recebimento do crédito sem sem sucesso o 

que motivou o ajuizamento da ação.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130872 Nr: 5627-59.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusia Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Araujo da Silva, Eunice Tudisco, Mario 

Nishikawa, Petrônio de Oliveira Paula, Leonice Oliveira de Paula de 

Queiroz, Adelfrânio Santos de Oliveira, Janaina de Oliveira Paula, José 

Carlos Emídio, Vonilda Santos de Oliveira, Valdenizia Santos de Oliveira, 

Marcos de Oliveira Paula, Dário Barros Gaudeano, Vanderlaine Santos de 

Oliveira Gaudeano, Eudimara Débora Paganotti de Oliveira, Patricia de 

Oliveira Paula, Eufrásio Santos de Oliveira, Luiz Carlos de Queiroz

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lia Bertozo de Castro - 

OAB:SP/378970, Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O, Lucas 

Barella - OAB:19.537/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUNICE TUDISCO, Cpf: 74780549949, Rg: 

5.246.783-7, Filiação: Ana Maria Tudisco e João Tudisco, data de 

nascimento: 04/12/1950, brasileiro(a), natural de Apucarana-PR, 

separado(a) judicialmente, do lar. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: (...) A requerente juntamente com os condôminos ora 

rqueridos, são legítimos cada um com um imóvel localizado da 1ª Vicinal 

Leste, neste município de Alta Floresta - MT, com área de 6,8591 (seis 

hectares, oitenta e cinco ares e noventa e um centiares), remanescente 

do Lote nº 131, com área remanescente de 75,45 há (setenta e cinco 

hectares vírgula quarenta e cinco ares), conforme Matrícula de nº 6.122 

Livro A-AD, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Alta 

Floresta- MT .

Despacho/Decisão: Vistos.Diante da declaração apresentada pela Autora 

à fl. 141 no sentido de que a confinante Eunice Tudisco encontra-se em 

local incerto e não sabido, em caráter excepcional, DEFIRO sua citação 

por edital, devendo ser observado fielmente o disposto no art. 257 do 

CPC.O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que 

em caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, 

CPC).Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta 

pela confinante citada via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, 

como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante 

a Primeira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: imóvel localizado da 1ª Vicinal Leste, 

neste município de Alta Floresta - MT, com área de 6,8591 (seis hectares, 

oitenta e cinco ares e noventa e um centiares), remanescente do Lote nº 

131, com área remanescente de 75,45 há (setenta e cinco hectares 

vírgula quarenta e cinco ares), conforme Matrícula de nº 6.122 Livro 

A-AD, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Alta Floresta- 

MT

Alta Floresta, 18 de dezembro de 2017

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000216-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

BENEDITA TEODORO DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO VITOR DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS GRATUITO Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Dados do Processo: 

Processo: 1000216-13.2018.8.11.0007 Valor causa: R$ 20.000,00 

Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: JOAO BATISTA DOS SANTOS, 

BENEDITA TEODORO DA SILVA DOS SANTOS RÉU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 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: Aduzem os autores que são legítimos 

possuidores do imóvel urbano denominado Lote 04, Quadra R-26, situado 

no Embrião Urbano de Carlinda, e que este imóvel permanece registrado 

no nome da ré, no entanto, que a área vem sendo transferida sem a 

devida regularização desde o ano de 1989, apenas por meio de contratos 
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de compra e venda. Por fim, assevera que exerce a posse sobre o imóvel 

há sete anos, de forma ininterrupta e sem oposição, estabelecendo sua 

moradia habitual, e requer a declaração de domínio sobre o imóvel, com a 

devida modificação no Cartório de Registro de Imóveis. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote 04 , Quadra R- 26 , situado no Embrião 

Urbano de Carlinda/MT. Despacho/Decisão: "Vistos. 1) DEFIRO o benefício 

da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. 2) Tendo em vista a possibilidade de 

existência de direito indisponível para o caso em tela (terras públicas), 

DEIXO de designar, por hora, a audiência de conciliação ou mediação 

prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil. 3) CITE-SE o réu, 

devendo constar que o prazo para responder aos termos da presente 

ação é de 15 (quinze) dias, e que, não contestada em tal prazo, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 

termos previstos no art. 344, do CPC. 4) CITEM-SE pessoalmente os 

confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), que deverão 

ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias, caso não tenham sido 

indicados e, por edital, com prazo de 30 dias, os eventuais interessados, 

nos termos do artigo 259, I, do CPC, para contestarem no prazo legal. 5) 

DEIXO de determinar a notificação do credor averbado na matrícula (ID 

11555251), para figurar como assistente do réu nos presentes autos, 

conforme pleiteado pelo autor, tendo em vista o recebimento por este Juízo 

de ofício remetido pelo Juízo da massa falida/requerida (Processo nº 

0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das 

Cruzes/SP), informando que esta não possui interesse no imóvel em 

questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório de Registro de Imóveis 

de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não era mais propriedade da 

requerida desde 1980/1990 e que constou equivocadamente na 

arrecadação, determinando, inclusive, o referido Juízo, a expedição de 

carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento da 

arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Sendo assim, não vislumbra esta 

Magistrada, interesse jurídico a justificar a notificação pleiteada. 6) Em 

analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), 

INTIMEM-SE para manifestarem interesse na causa, os representantes da 

União, Estado e Município. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 31 de janeiro 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito." ALTA FLORESTA/MT, 7 de fevereiro de 

2018. CAROLINE EVELYN DAN LOPES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

35123600

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000284-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000284-60.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: WALTER DO NASCIMENTO 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001417-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON FERNANDO PETRUCCI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001417-11.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: EDERSON 

FERNANDO PETRUCCI Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de Edderson Fernando 

Petrucci. Entre um ato e outro as partes se compuseram amigavelmente cf. 

petitório sob o Id n. 11604922. Vieram-me os autos conclusos. 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes sob o Id n. 11604922, vez que as partes se 

compuseram amigavelmente visando por fim ao litígio. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/15). Revogo a liminar proferida nos autos. Uma vez que se trata de 

causa de natureza expressamente elencada no §2º, do art. 12, do NCPC, 

não se aplica a ordem cronológica preferencial de julgamento ao presente 

feito. Resta prejudicado o pedido de baixa via sistema Renajud e a 

expedição de alvará, vez que não fora realizada a restrição e o bloqueio 

on line, restou infrutífero. Honorários cf. o pactuado. Eventuais custas 

pela parte requerida. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Alta Floresta, MT, 06 de 

fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000737-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/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 SENTENÇA Numero do Processo: 1000737-89.2017.8.11.0007 

AUTOR: CLAIR DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. A parte autora requereu junto ao ID n. 

11608138, a extinção do feito sem resolução do mérito. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte autora desistiu da ação antes da citação da 

parte requerida. É o breve relatório. Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação e, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, visto 

que a parte requerida não constituiu procurador nos autos. Isenta a parte 

autora de custas processuais, por ser beneficiária da justiça gratuita. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 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: 1003095-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

março de 2018, às 16:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 
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Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003088-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

março de 2018, às 16:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BIANCHINI SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000993-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO BIANCHINI SERAFIM 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração interpostos no Id nº 10971872 por Leandro Bianchini Serafim, 

alegando a existência de omissão e contradição na sentença que 

reconheceu a ilegitimidade ativa do embargante, lançada no Id nº 

10714669, por ter constado que “sequer aparece o nome do reclamante 

em quaisquer documentos acostados comprovando sua relação jurídica 

com a empresa reclamada”. Alega o embargante a existência de 

documentos hábeis a comprovar as alegações feitas na inicial, a relação 

jurídica do embargante com a embargada, bem como o dano e o nexo de 

causalidade. Requer a adoção do efeito infringente a fim de modificar a 

sentença e julgar procedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, a 

designação de audiência de instrução a fim de comprovar os fatos 

alegados na petição inicial. Além disso, requer o embargante a 

reconsideração quanto a aplicação da penalidade decorrente da litigância 

de má-fé. A embargada manifestou no Id nº 11551680, pugnando pelo não 

conhecimento dos embargos declaratórios. É o necessário. DECIDO. Em 

análise percuciente dos autos, constato que os embargos de declaração 

interpostos merecem ser conhecidos em razão da contradição no julgado, 

impondo a aplicação do efeito infringente no caso concreto com a 

conversão do julgamento em diligência e a consequente dilação probatória. 

O artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão.” Com efeito, os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição 

ou de suprimir omissão ou dúvida existente no julgado. In casu, verifica-se 

que a extinção do feito sem resolução do mérito partiu da premissa de que 

não aparece o nome do embargante/autor em quaisquer documentos 

acostados comprovando sua relação jurídica com a embargada. Contudo, 

analisando profundamente a prova documental produzida, denoto que tal 

premissa está equivocada, pois, em que pese o documento juntado no Id 

nº 6085334 não ser hábil a comprovar o embarque e apesar de o 

comprovante de bagagem e o cartão de embarque estarem em nome de 

terceira pessoa (Ids nº 6085330 e 6085329), vejo que o documento de 

registro de irregularidade de bagagem juntado no Id nº 6085338 faz 

menção ao pré-nome do embargante e consta seu endereço eletrônico 

para contato, de sorte que há indícios que apontam que a bagagem 

supostamente extraviada é de propriedade do embargante. Desta forma, 

somente fazendo um aprofundamento na prova já produzida, constato que 

revela necessária a dilação probatória visando comprovar os fatos 

alegados na petição inicial no que tange ao efetivo embarque e ao extravio 

da bagagem em tese de propriedade do embargante. Sobre a modificação 

de julgado por meio de Embargos de Declaração o STF posicionou-se no 

seguinte sentido: "embora os Embargos Declaratórios não se destinem 

normalmente a modificar o julgado, constituem um recurso que visa a 

corrigir obscuridade, omissão ou contradição anterior. A correção há de 

ser feita para tornar claro o que estava obscuro, para preencher uma 

lacuna do julgado, ou para tornar coerente o que ficou contraditório. No 

caso, a decisão só ficará coerente se houver a alteração do dispositivo, a 

fim de que este se conforme com a fundamentação. Temos admitido que 

os Embargos Declaratórios, embora, em princípio, não tenham efeito 

modificativo, podem, contudo, em caso de erro material ou em 

circunstâncias excepcionais, ser acolhidos para alterar o resultado 

anteriormente proclamado". (STF. REXT n.º 59040) O Superior Tribunal de 

Justiça, na mesma linha de julgamento já decidiu: “RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

PETIÇÃO ORIGINAL. RETENÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ERRO DE 

PROCESSAMENTO DA SECRETARIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

EFEITO MODIFICATIVO. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO PARA ANULAR A PENA DE NÃO 

CONHECIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO E DETERMINAR SUA 

INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. 1. As partes do processo 

não podem ser prejudicadas por erro de processamento de Secretaria do 

Tribunal. No presente caso, a petição inicial original do recurso ordinário 

em Mandado de Segurança permaneceu retida na Secretaria do Tribunal a 

quo, restando caracterizada a falha no serviço forense. Após a subida 

dos autos a este e.STJ é que a Secretaria remeteu a peça original ao 

relator originário do processo, razão pela qual concedo o efeito 

modificativo aos embargos de declaração, para anular a pena de não 

conhecimento aplicada pela 6ª Turma ao recurso em razão da 

circunstância de que no momento do julgamento somente a petição via 

fac-simile estava juntada aos autos. 2. Embargos de Declaração acolhidos 

com efeito modificativo, para anular a pena de não conhecimento ao 

recurso ordinário e incluí-lo em pauta para julgamento. ACÓRDÃO Vistos, 

relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os ministros da 6ªTURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, acolher os embargos de declaração para o fim de examinar 

o recurso em mandado de segurança, nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Maria Thereza de Assis 

Moura votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausentes, justificadamente, 

os Srs. Ministros Nilson Naves e Paulo Gallotti. Presidiu o julgamento a Sra. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Brasília, 17 de abril de 2008.(Data 

do Julgamento)MINISTRA JANE SILVA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJ/MG) Relatora EDcl no RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 22.597 - MG (2006/0194632-1) RELATORA : MINISTRA 

JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG) 

EMBARGANTE : ANDREÍZA CAMPOS CEREDA ADVOGADO : DILMAR 

GARCIA MACEDO E OUTRO EMBARGADO : ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO GONÇALVES TORRES E OUTRO(S)” 

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITOS INFRINGENTES interpostos no Id n.º10971872, para modificar o 

julgado em decorrência da contradição decorrente de falsa premissa e, 

por conseguinte, DESIGNO audiência de instrução para o dia 06 de março 

de 2018, às 15:00 horas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 5 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BIANCHINI SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000993-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO BIANCHINI SERAFIM 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração interpostos no Id nº 10971872 por Leandro Bianchini Serafim, 

alegando a existência de omissão e contradição na sentença que 

reconheceu a ilegitimidade ativa do embargante, lançada no Id nº 
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10714669, por ter constado que “sequer aparece o nome do reclamante 

em quaisquer documentos acostados comprovando sua relação jurídica 

com a empresa reclamada”. Alega o embargante a existência de 

documentos hábeis a comprovar as alegações feitas na inicial, a relação 

jurídica do embargante com a embargada, bem como o dano e o nexo de 

causalidade. Requer a adoção do efeito infringente a fim de modificar a 

sentença e julgar procedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, a 

designação de audiência de instrução a fim de comprovar os fatos 

alegados na petição inicial. Além disso, requer o embargante a 

reconsideração quanto a aplicação da penalidade decorrente da litigância 

de má-fé. A embargada manifestou no Id nº 11551680, pugnando pelo não 

conhecimento dos embargos declaratórios. É o necessário. DECIDO. Em 

análise percuciente dos autos, constato que os embargos de declaração 

interpostos merecem ser conhecidos em razão da contradição no julgado, 

impondo a aplicação do efeito infringente no caso concreto com a 

conversão do julgamento em diligência e a consequente dilação probatória. 

O artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão.” Com efeito, os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição 

ou de suprimir omissão ou dúvida existente no julgado. In casu, verifica-se 

que a extinção do feito sem resolução do mérito partiu da premissa de que 

não aparece o nome do embargante/autor em quaisquer documentos 

acostados comprovando sua relação jurídica com a embargada. Contudo, 

analisando profundamente a prova documental produzida, denoto que tal 

premissa está equivocada, pois, em que pese o documento juntado no Id 

nº 6085334 não ser hábil a comprovar o embarque e apesar de o 

comprovante de bagagem e o cartão de embarque estarem em nome de 

terceira pessoa (Ids nº 6085330 e 6085329), vejo que o documento de 

registro de irregularidade de bagagem juntado no Id nº 6085338 faz 

menção ao pré-nome do embargante e consta seu endereço eletrônico 

para contato, de sorte que há indícios que apontam que a bagagem 

supostamente extraviada é de propriedade do embargante. Desta forma, 

somente fazendo um aprofundamento na prova já produzida, constato que 

revela necessária a dilação probatória visando comprovar os fatos 

alegados na petição inicial no que tange ao efetivo embarque e ao extravio 

da bagagem em tese de propriedade do embargante. Sobre a modificação 

de julgado por meio de Embargos de Declaração o STF posicionou-se no 

seguinte sentido: "embora os Embargos Declaratórios não se destinem 

normalmente a modificar o julgado, constituem um recurso que visa a 

corrigir obscuridade, omissão ou contradição anterior. A correção há de 

ser feita para tornar claro o que estava obscuro, para preencher uma 

lacuna do julgado, ou para tornar coerente o que ficou contraditório. No 

caso, a decisão só ficará coerente se houver a alteração do dispositivo, a 

fim de que este se conforme com a fundamentação. Temos admitido que 

os Embargos Declaratórios, embora, em princípio, não tenham efeito 

modificativo, podem, contudo, em caso de erro material ou em 

circunstâncias excepcionais, ser acolhidos para alterar o resultado 

anteriormente proclamado". (STF. REXT n.º 59040) O Superior Tribunal de 

Justiça, na mesma linha de julgamento já decidiu: “RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

PETIÇÃO ORIGINAL. RETENÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ERRO DE 

PROCESSAMENTO DA SECRETARIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

EFEITO MODIFICATIVO. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO PARA ANULAR A PENA DE NÃO 

CONHECIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO E DETERMINAR SUA 

INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. 1. As partes do processo 

não podem ser prejudicadas por erro de processamento de Secretaria do 

Tribunal. No presente caso, a petição inicial original do recurso ordinário 

em Mandado de Segurança permaneceu retida na Secretaria do Tribunal a 

quo, restando caracterizada a falha no serviço forense. Após a subida 

dos autos a este e.STJ é que a Secretaria remeteu a peça original ao 

relator originário do processo, razão pela qual concedo o efeito 

modificativo aos embargos de declaração, para anular a pena de não 

conhecimento aplicada pela 6ª Turma ao recurso em razão da 

circunstância de que no momento do julgamento somente a petição via 

fac-simile estava juntada aos autos. 2. Embargos de Declaração acolhidos 

com efeito modificativo, para anular a pena de não conhecimento ao 

recurso ordinário e incluí-lo em pauta para julgamento. ACÓRDÃO Vistos, 

relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os ministros da 6ªTURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, acolher os embargos de declaração para o fim de examinar 

o recurso em mandado de segurança, nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Maria Thereza de Assis 

Moura votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausentes, justificadamente, 

os Srs. Ministros Nilson Naves e Paulo Gallotti. Presidiu o julgamento a Sra. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Brasília, 17 de abril de 2008.(Data 

do Julgamento)MINISTRA JANE SILVA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJ/MG) Relatora EDcl no RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 22.597 - MG (2006/0194632-1) RELATORA : MINISTRA 

JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG) 

EMBARGANTE : ANDREÍZA CAMPOS CEREDA ADVOGADO : DILMAR 

GARCIA MACEDO E OUTRO EMBARGADO : ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO GONÇALVES TORRES E OUTRO(S)” 

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITOS INFRINGENTES interpostos no Id n.º10971872, para modificar o 

julgado em decorrência da contradição decorrente de falsa premissa e, 

por conseguinte, DESIGNO audiência de instrução para o dia 06 de março 

de 2018, às 15:00 horas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 5 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS NERI SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000954-35.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ELIAS NERI SOBRINHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que 

foi condenado nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de 

sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois 

o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. 

Nesse sentido segue a recente jurisprudência da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 
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MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” INTIME-SE o recorrente para, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, 

sob pena de deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DERIC MATEUS DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

março de 2018, às 15:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte Exequente do inteiro 

teor das juntada dos IDs. 11507665 e 11507661, para requerer o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010134-24.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR OLA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte Exequente do inteiro 

teor das juntada dos IDs. 11507665 e 11507661, para requerer o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILDA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 11453373 foi interposto 

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

11484109 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

11453373, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 53748 Nr: 1114-34.2004.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVIO APARECIDO PEREIRA, Filiação: 

Paulo Pereira e Amélia Simão, data de nascimento: 02/11/1972, natural de 

Tambora-PR, solteiro(a), Telefone (66) 9650-2284. 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: Sentença Autos 2004/632 (53748)1.RelatórioTrata-se de 

denúncia (fls.2/4) ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de Sílvio 

Aparecido Pereira, nascido em 2.11.1971, filho de Paulo Pereira e Amélia 

Simão, bem como em face de Alex Sandro Florêncio, nascido 23.7.1979, 

filho de João Florêncio e Maria Aparecida Florêncio, por terem praticado 

fatos tipificados no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, sendo 

Sílvio Aparecido Pereira denunciado por duas vezes pelo crime de roubo. 

Consta na denúncia:“(...) Consta do incluso inquérito policial que na 

madrugada do dia 04 de novembro de 1999, no bairro Vila Nova, nesta 

cidade e comarca de Alta Floresta, Silvio Aparecido Pereira, subtraiu, 

mediante grave ameaça, exercício com emprego de uma pistola de 

plástico, o veículo VW/passat, cor bege, placas JXY-0967, pertencente a 

José Silva Afonso.Segundo se apurou, a vítima que era taxista e foi 

solicitada pelo denunciado Sílvio Aparecido Pereira para leva-lo até o 

bairro Vila Nova, porém, no caminho, o réu anunciou o assalto, ostentando 

uma pistola de brinquedo, muito similar a uma arma de verdade, que a 

vítima não pode ver com clareza. A vítima, atemorizada, abandonou o 

carro e saiu em desabalada carreira, mas, ainda pôde ver o increpado 

levar seu veículo, que foi encontrado dias depois sem o rádio toca-fitas, 

marca Bohsi Los Angeles II.Consta do incluso inquérito policial que por 

volta de 23h do dia 10 de novembro de 1999, nesta cidade e comarca de 

Alta Floresta, Silvio Aparecido Pereira e Alex Sandro Florêncio, com 

unidade de desígnios e identidade de propósitos, tentaram subtrair, 

mediante grave ameaça exercida com o mesmo simulacro de arma acima 

referido, o veículo VW/gol, cor cinza, placas JYG-3240, pertencente a 

Zedeildo Lourenço, não consumado a subtração por circunstâncias 

alheias às suas volitivas, mas subtraíram o celular da vítima, marca 

gradiente, que estava no interior deste carro.Conforme restou apurado, a 

vítima que também era taxista foi solicitada pelos denunciados para que os 

levassem até o bar café tropical, tendo o co-réu Silvio se sentado no 

banco da frente e Alex no banco de trás. No caminho Silvio mandou a 

vítima se dirigir local conhecido por ‘Chalé’, e lá chegando, munido de uma 

pistola falsa, anunciou o assalto. Conduto, a vítima ficou tão desesperada 

que fugiu e logrou levar consigo a chave do carro, impossibilitando que os 

acusados subtraíssem o veículo, porém, arrebataram o telefone celular da 

vítima (...)”.Portaria de instauração do inquérito policial (fls.6/7) e 

documentos inquisitoriais (fls.8/40), com relatório final da autoridade 

policial (fls. 81/87). A denúncia foi recebida em 4.5.2004 (fl. 93). Mandado 
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de citação pessoal de Alex Sandro Florêncio devidamente cumprido 

(fl.108). Termo de audiência com interrogatório do denunciado Alex 

Sandro Florêncio (fls.109/111). Decisão determinando a citação por edital 

do denunciado Sílvio Aparecido Pereira (fl.118). Edital de citação do 

denunciado Silvio Aparecido Pereira (fl.119).Decisão determinando a 

suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao 

denunciado Sílvio Aparecido Pereira no dia 12.7.2007 (fl.123).Decisão 

decretando a prisão preventiva do denunciado Sílvio Aparecido Pereira e 

determinando o desmembramento do feito em relação a este denunciado 

(fls.125/127).Mandado de prisão contra Sílvio Aparecido Pereira 

devidamente cumprido no dia 5.12.2015 (fls.150/151). Mandado de citação 

pessoal cumprido em relação ao denunciado Sílvio Aparecido Pereira 

(fls.152/153).Pedido de relaxamento da prisão preventiva (fls.154/157). 

Parecer ministerial contrário ao pedido da Defesa (fls.160/164).Decisão 

concedendo a liberdade do denunciado Sílvio Aparecido Pereira, bem 

como afastando as duas causas de aumento (fls.165/169).Juntada de 

alvará de soltura cumprido em 18.12.2015 (fl.170).Termo de audiência com 

instrução oral, com oitiva da testemunha Zedeildo Lourenço (fls.174/176). 

Devolução da Carta Precatória com oitiva da testemunha José Silva 

Afonso (fls.185/200).Alegações finais do Ministério Público (fls. 201/208), 

requerendo a condenação do denunciado Silvio Aparecido Pereira pelo 

crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, por duas vezes. 

Alegações finais de Defesa (fls.209/213), postulando a absolvição do 

denunciado nos termos do artigo 386, V e VII, CPP.Subsidiariamente 

pede-se que seja aplicada a pena em seu mínimo legal e que seja aplicada 

a continuidade delitiva.2.FundamentaçãoDo roubo contra a vítima Zedeildo 

LourençoNa exordial consta que o denunciado Sílvio Aparecido Pereira, 

previamente ajustado e com unidade de propósitos com o denunciado Alex 

Sandro Florêncio, subtraíram para si, mediante grave ameaça, um aparelho 

celular, conforme auto de entrega de fl.19, pertencente à vítima Zedeildo 

Lourenço.No depoimento da vítima, esta narra toda ação criminosa, que 

resultou na subtração mediante grave ameaça, do aparelho celular. 

Vejam-se trechos: “(01’05’) Eu lembro assim eu estava no ponto, era a 

noite, era umas dez horas e eles me pegara para ir em um certo lugar, aí 

na saída eles me abordaram; Pergunta Ministério Público: Anunciaram o 

assalto? Resposta: Anunciaram; Pergunta Ministério Público: Quando eles 

pegaram o senhor, o senhor quer dizer que eles pediram pra fazer uma 

corrida? Resposta: Uma corrida; Pergunta Ministério Público: Até aí não 

falaram nada de assalto? Resposta: Não; (01’30’) Pergunta Ministério 

Público: Eram duas pessoas? Resposta: Duas pessoas; Pergunta 

Ministério Público: O senhor lembra aonde eles queriam ir, pra onde que o 

senhor ia levar eles? Resposta: Era em um chalé; Pergunta Ministério 

Público:E quando eles anunciaram o assalto, foi durante o trajeto ou 

quando chegou? Resposta:Não, chegou na boate eles falaram não vamos 

ficar aqui, vamos voltar, aí quando estava saindo pra pegar o asfalto eles 

anunciaram; Pergunta Ministério Público: Quem que anunciou o assalto os 

dois? Resposta: Não deu pra ver naquele horário, só gritaram o assalto; 

Pergunta Ministério Público: O senhor chegou a ver essa arma? Resposta: 

Não cheguei a ver, não me recordo se vi, só lembro que gritaram o 

assalto; Pergunta Ministério Público: O que o senhor fez logo depois que 

eles gritaram o assalto? Resposta: Eu abri a porta do carro, tirei a chave e 

saí correndo; Pergunta Ministério Público: Logo que o senhor ouviu que era 

uma assalto o senhor fugiu? Resposta: Saí correndo; Pergunta Ministério 

Público: Como os dois estavam sentados, atrás ou um deles sentou na 

frente? Resposta: um estava na frente e o outro atrás; Pergunta Ministério 

Público: Esse anuncio do assalto, o senhor lembra se o senhor ouviu do 

que estava na frente ou do que estava atrás? Resposta: Eu não me 

recordo totalmente, mas acho que foi o da frente que gritou o assalto; 

Pergunta Ministério Público: O senhor chegou a ver algum objeto estranho 

na mão deles, que eventualmente pareceria uma arma, alguma coisa assim 

ou não? Resposta: Não, só lembro que gritou o assalto e levou a mão na 

minha camisa pra segurar, aí eu abri a porta e corri;(03’25’) Pergunta 

Ministério Público: Eles chegaram a levar o veículo? Resposta: Não, levou 

só meu telefone; (04’01’) Pergunta Ministério Público: O senhor recuperou 

o celular? Resposta: Sim, foi recuperado; Pergunta Ministério Público: 

Como recuperou? Resposta: Porque ele foi vender pra outra pessoa que 

já estava sabendo que tinha sido roubado, daí conseguiu recuperar; 

Pergunta Ministério Público: Essa pessoa comunicou o senhor que ele 

estava querendo vender o celular? Resposta: Sim, outro taxista que 

ofereceram pra ele, aí no momento ele naõ comprou, mas ele pegou o 

endereço da pessoa que estava com o celular, aí fomos lá com o policial e 

pegamos; Pergunta Ministério Público: De quem era esse endereço? 

Resposta: Era na G1, e era uma mulher que estava com o celular, ela 

queria entregar pra mim, aí eu liguei para meu irmão, meu irmão pegou o 

policial pra pegar o telefone, pra ele ver que eu estava pegando o telefone 

dela, foi quando fomos procurar de quem ela tinha pegado e ela falou que 

era o Sílvio, aí agente saiu atrás dele; Pergunta Ministério Público: Ela falou 

que o celular era do Silvio? Resposta: É que tinha deixado pra ela vender; 

Pergunta Ministério Público: Aí o senhor foi atrás do Silvio com a polícia? 

Resposta: Isso; (05’20’) Pergunta Ministério Público: O senhor reconheceu 

o Silvio como sendo um dos assaltantes? Resposta: reconheci; Pergunta 

Ministério Público: Era ele mesmo? Resposta: Era ele; Pergunta Ministério 

Público: O senhor lembra se era o que estava na frente ou estava atrás? 

Resposta: Ele era o da frente, ele que anunciou o assalto; Pergunta 

Ministério Público: Vendo ele aqui o senhor o reconhece? Resposta: Sim; 

(07’40’) Pergunta Defesa: Dentro do veículo, era possível ver com clareza 

o rosto a fisionomia das pessoas que estavam no carro? Resposta: Não, 

porque era a noite, não tinha como você vê o rosto, mas na hora que eles 

embarcaram no táxi, foi dessa forma, o Silvio embarcou na frente e o outro 

menino atrás; Pergunta Defesa: A sua convicção de que foi ele o autor do 

roubo em razão de o senhor saber exatamente a fisionomia deles ou do 

celular ter sido encontrado com ele? Resposta: Porque o celular foi 

encontrado com ele, porque a mulher falou que foi ele que deixou (...)”.A 

vítima inicialmente afirma que reconheceu o denunciado Sílvio Aparecido 

Pereira como sendo um dos autores do roubo. Além disso, afirma que o 

denunciado teria sido o autor que utilizou o banco do carona da frente do 

seu carro. Posteriormente, ao ser indagado da sua convicção quanto ao 

reconhecimento do réu, confirmou que reconheceu o autor do roubo em 

razão de ter encontrado o aparelho celular subtraído em sua 

posse.Conforme consta na denúncia e na declaração inquisitorial da vítima 

(fl.18), o crime ocorreu no dia 10 de novembro de 1999, sendo que no dia 

13 (treze) foi localizado o objeto subtraído em posse de uma pessoa 

desconhecida, que indicou o dono como sendo o denunciado Sílvio 

Aparecido Pereira.A única prova judicial consiste na oitiva 

supramencionada da vítima.O fato de o denunciado estar em posse das 

res furtiva, por si só, não indica autoria. Pode significar ou receptação, ou 

favorecimento real ou, ainda, aquisição posterior não delituosa. Neste 

sentido:Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO 

MANTIDA. A condenação criminal exige prova firme e segura da 

ocorrência do fato e de quem é o seu autor. Na hipótese dos autos, a 

vítima e tampouco as testemunhas presenciaram o delito. O único indício 

em desfavor do réu é a suposta apreensão da res furtivae em seu poder, 

circunstância que não gera presunção de responsabilidade pelo furto - 

podendo se tratar de receptação -, permanecendo com a acusação o 

ônus de comprovar que a subtração da res contou com a participação do 

acusado. A ausência de prova judicializada inequívoca de que o réu seja o 

autor do fato narrado na denúncia conduz à manutenção da sentença 

absolutória, atendendo-se à máxima in dubio pro reo. APELO MINISTERIAL 

DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70056650278, Quinta Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 23/10/201 

(grifo nosso).Ementa: APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO. 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. POSSE DA RES FURTIVAE. 

ÔNUS DA PROVA. 1 - O caderno probatório deixa invencível dúvida 

quanto à participação do acusado no furto descrito na denúncia, 

sobretudo porque nenhuma testemunha presenciou o delito. Presente a 

dúvida, diante de tais circunstâncias, a absolvição é medida impositiva, 

face ao princípio in dubio pro reo. 2 - A apreensão da res furtiva em poder 

do acusado não tem o condão de determinar a inversão do ônus da prova 

no processo penal e tampouco de comprovar, por si só, a autoria delitiva. 

Absolvição operada. APELO DEFENSIVO PROVIDO. VOTO VENCIDO. 

(Apelação Crime Nº 70056712011, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 23/10/2013) (grifo 

nosso)A impossibilidade de presunção pela simples posse da res furtiva 

se torna ainda mais plena no caso em exame dado que inexiste 

imediatidade entre o fato e o encontro do objeto furtado. Com efeito, 

conforme supramencionado, o fato ocorreu em 10.11.1999 e apreensão 

do objeto com o denunciado foi no dia 13.11.1999. Neste interregno 

dilatado, em se tratando de bens transmissíveis por simples tradição, a 

presunção representaria um nível de insegurança probatória incompatível 

com a necessidade de juízos de certeza, princípio estruturador do direito 

penal. A jurisprudência é assente de que a presunção de autoria pela 

apreensão da res furtiva só ocorre quando a apreensão se realiza logo 

após a prática do crime: Ementa: APELAÇÃO CRIME. ROUBO IMPRÓPRIO. 
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1. ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. Prova amplamente 

incriminatória. Relatos da vítima, coerentes e convincentes, no sentido de 

que o imputado arrebatou-lhe o celular, em plena via pública, ameaçando-o 

verbalmente de agressão e empreendendo fuga na posse da res, 

restando preso em flagrante por policiais militares acionados, que estavam 

em patrulhamento de rotina no local. Apreensão da res furtiva em poder do 

agente, logo após a prática subtrativa, que gera presunção de autoria e 

inversão do ônus da prova. Prova oral que conforta a tese acusatória, 

subsidiando o édito condenatório que vai mantido. 2. (...). (Apelação Crime 

Nº 70064202906, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 12/08/2015)Ementa: 

APELAÇÃO-CRIME. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE 

ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. 1. ÉDITO CONDENATÓRIO. 

MANUTENÇÃO. Prova produzida amplamente incriminatória. Relatos 

vitimários coerentes e convincentes no sentido de que os acusados, na 

companhia de comparsa mirim, e mediante emprego de arma de fogo, 

abordanaram-nas em via pública e, anunciando o roubo, restaram por 

subtrair uma carteira e outros pertences pessoais, plenamente 

corroborados pela narrativa dos policiais militares que, instantes depois, 

efetivaram a prisão em flagrante dos denunciados, na posse da "res 

furtiva". Apreensão do produto do roubo, em poder dos agentes, logo 

após seu cometimento, é circunstância que gera presunção de autoria, 

provocando a inversão do "onus probandi", cumprindo aos acusados 

comprovarem a licitude da posse, encargo do qual não se desincumbiram 

a contento. Tese exculpatória inverossímel e totalmente contrariada pelos 

elementos de prova colacionados pela acusação. Relevância da palavra 

das vítimas e dos policiais militares, sendo plenamente idôneos a firmar o 

veredicto condenatório, que vai mantido. 2. (...). (Apelação Crime Nº 

70061350625, Oitava Câmara Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 

12/08/2015) As provas colhidas na fase inquisitorial não se apresentam 

aptas para se constituirem como provas judiciais, se não repetidas em 

juízo, pois no conceito de prova está inerente o pressuposto do 

contraditório e da ampla defesa, exceto quanto às provas irrepetíveis, 

antecipadas e as cautelares, que não são o caso em exame.Conclui-se, 

portanto, que os elementos probatórios são frágeis, não existindo prova 

segura de que o denunciado realizou o crime previsto no artigo 157, caput 

do CP, pelo se aplica o princípio do in dubio pro reo. É esta a presunção 

que deve prevalecer. Assim, impõe-se a absolvição do denunciado Silvio 

Aparecido Pereira, nos termos do artigo 386, VII, CPP.Do roubo contra a 

vítima José Silva Afonso A materialidade e autoria do delito restaram 

devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima José Afonso da 

Silva, que relatou a ameaça perpetrada através do emprego de um 

simulacro. A vítima supramencionada narra em juízo toda ação criminosa 

do denunciado:“(01’43’) Aconteceu que já era umas horas já fora do 

horário, não me lembro se era umas nove e meia da noite, aí ele solicitou 

uma viagem pessoalmente; Pergunta Juiz: O senhor estava parado com o 

carro? Resposta: Isso; Pergunta Juiz: Onde que era? Resposta: Era em um 

ponto de táxis que tem hoje, número 15, situado na rua F, e nesta época 

surgiu uma viagem, aí fui levar ele, aí quando chegou antes da Vila Nova 

ele pediu pra dirigir pela perimetral às direita, aí ele disse que ia ficar ali e 

desceu, deu a volta no veículo e disse que não tinha dinheiro, porque tinha 

perdido o dinheiro, aí já era muito tarde da noite, os vizinhos estavam 

todos em silêncio, aí ele deu a volta no carro foi conferir se a chave 

estava no contato, porque eu tinha tirado, porque estava cismado do 

palavreado dele, e tirei a chave do contato, aí ele disse assim eu perdi o 

dinheiro, aí voltou novamente e disse assim, é um roubo, passa o dinheiro 

e a chave do veículo, aí eu tentei recusar de dar a chave do veículo 

porque eu já tinha tirado, aí ele botou a arma e disse pra eu jogar a chave 

que estava na minha mão, joga a chave se não eu atiro, aí quando eu 

joguei a chave, ele correu em cima, aí eu achei que estava sendo alvejado, 

aí eu corri pra de frente a uma porteira de uma chácara passei por baixo e 

saí correndo; (04’20’) Ficou mais ou menos umas 48h sem eu saber do 

veículo aí depois, registrei a ocorrência, aí os policiais saíram comigo na 

busca, primeiro foi a civil depois veio ao meu encontro uma unidade da 

militar, fomos até Colíder, em vários lugares, mas não encontramos, aí no 

outro dia, já tinha mais de 48h que nós estava rodando, aí tinha um 

cidadão chamado Messias, agora ele é aposentado, Sargento da Polícia 

Militar, aí teve conhecimento e falou a Sr. Afonso, achamos seu carro, 

estava lá na comunidade Céu Azul, debaixo de uma árvore, próximo a 

residência da mãe do acusado, aí passou uns tempos, fui chamado pra 

depor no fórum da comarca de Alta Floresta, aí no momento lá o acusado 

não apareceu, parece que estou presenciando e o acusado também não 

se encontra; (09’02’) Pergunta Juiz: Era de brinquedo esse revólver? 

Resposta: Não posso afirmar, era a noite; Pergunta Ministério Público: São 

dois réus, Silvio Aparecido Pereira e Alex Sandro Florêncio, o senhor sabe 

qual deles praticou ou se foi os dois? Resposta: Comigo só foi esse Silvio 

(...)”.As declarações supra estão em harmonia com as apresentadas 

perante a Autoridade Policial (fl.16):“(...) Que no dia 04 p.p. por volta das 

04:30 horas da madrugada, chegou naquele ponto um rapaz moreno 

escuro, forte, alto e perguntou quanto custava uma corrida até o Bairro 

Vila Nova e pediu que o levasse até aquele bairro; (...) Que o declarante 

percebeu que o mesmo ajeitou alguma coisa na perna e pela maneira que 

arrumava dava a impressão de que era uma faca ao levantar-se olhou 

para o declarante e disse: É um assalto, me dá o dinheiro, que o 

declarante disse que não tinha nada e o mesmo ordenou que lhe 

entregasse as chaves do veículo; Que o declarante ainda tentou dizer que 

a mesma estava no veículo e o rapaz respondeu que se encontrava em 

suas mãos; Que o mesmo sacou alguma coisa da cintura, dando a 

impressão de ser uma arma, mas como estava escuro, não notou que tipo 

de arma se tratava, pois o mesmo havia apontado a arma para seu lado e 

falado que ia lhe atirar; Que o declarante jogou a chave do veículo para o 

indivíduo e saiu correndo e passou por debaixo de um portão de uma 

chácara e mesmo assim o rapaz ainda correu uns doze metros atrás do 

declarante; Que o mesmo saiu com o veículo e só o encontrou à noite 

abandonado na Com 3ª Oeste, distante desta cidade cerca de uns 30km; 

(...) Que assim que o mesmo foi detido o declarante veio até esta Depol, e 

o reconheceu como sendo o próprio (...)”.Observe-se que a vítima foi 

firme em imputar a autoria do delito ao denunciado Sílvio Aparecido 

Pereira.Acrescente-se que não se reputa necessário o reconhecimento 

em juízo, quando a vítima descreve as características do denunciado que 

comprovam sua autoria, em cenário livre de dúvidas.Quando há 

identificação pela vítima, como no caso em tela, sem elemento dubitativo 

quanto à autoria, torna prescindível o reconhecimento, que deve ocorrer 

na hipótese de dúvida objetiva quanto à autoria. O art. 226, caput, CPP, 

menciona quando houver necessidade.Ademais, a vítima, em momento 

algum, afirmou em juízo que presumiu ter sido o denunciado autor do delito, 

em razão de o carro ter sido encontrado próximo à residência da mãe do 

réu. Apenas cita o local em que o carro subtraído foi localizado.Além 

disso, no depoimento inquisitorial, a vítima narra as características do réu, 

e, em juízo, este é firme ao imputar a autoria do crime ao denunciado Sílvio 

Aparecido Pereira.Deve-se atentar para o critério probatório formado pelo 

especial relevo oriundo das palavras da vítima nos casos, inclusive roubo, 

em que o crime é cometido sem testemunhas. Nesse sentido, STJ, AgRg 

no AREsp 482281/BA, d.j. 06.05.14: PENAL E PROCESSO PENAL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO 

QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. 

RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.- A análise da 

pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria 

fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do 

enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.- "A palavra da 

vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da 

convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o 

agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido.O denunciado 

em juízo manifestou o direito de permanecer em silêncio.A jurisprudência 

admite o uso, para efeitos condenatórios, de confissão inquisitorial (fl.13) 

retratada em juízo, se há outras provas, como no caso em exame. Nesse 

sentido, STF, Inq 4119/DF, d.j. 15.12.15Ementa: PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE 

FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL E USO DE DOCUMENTO FALSO COM 

FINS ELEITORAIS. ACUSAÇÃO FUNDADA APENAS EM CONFISSÃO 

EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE RETRATADA NA DEFESA PRÉVIA. 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. 1. A jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal admite a condenação do acusado com base 

em confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo, quando 

encontrar amparo suficiente nas demais provas produzidas (HC 100.693, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13-9-2011; HC 103.205, 

Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 10-9-2010; HC 

73.898, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 

16-8-1996). Esse entendimento deve nortear o recebimento da denúncia, 

de modo a exigir que, em acréscimo à confissão realizada pelo acusado 

perante a autoridade policial e posteriormente retratada, sejam 

apresentados elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade 

delitiva. 2. No caso, a denúncia encontra-se, em seu núcleo, fundada 
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apenas em depoimento do acusado colhido no interesse de outro inquérito 

que tramita nesta Corte – no qual o parlamentar encontra-se na condição 

de investigado – e que contraria informação por ele prestada à Justiça 

Eleitoral. 3. A retratação do acusado, embora não imponha a 

desconsideração da confissãoextrajudicial, recomenda que isto seja 

analisado à luz do conjunto processual, de modo a aferir a presença de 

justa causa para a ação penal, a qual consiste “na exigência de suporte 

probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na 

existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a 

denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade 

do crime e de indícios razoáveis de autoria” (Inq 3.719, Relator(a): Min. 

DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30-10-2014). 4. Denúncia rejeitada. 

Assim, a tipicidade subjetiva está provada pela inexistência de 

contraindícios relativos à inexistência de dolo direto ou de erro de tipo.O 

elemento específico do dolo, consistente no advérbio para si (animus rem 

sibi habendi), resta provado pelo conjunto probatório descrito acima.Não 

há elementos destipificadores, excludentes da antijuridicidade e da 

culpabilidade.Da dosimetriaDa pena baseQuanto à pena base, reitero o 

posicionamento rotineiramente adotado que, ante os princípios do direito 

penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem 

como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, 

como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e 

tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, 

CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), as 

circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta 

social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação 

jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não 

se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais 

referentes ao autor. Neste sentido, mutatis mutandis: EMENTA: 

APELAÇAO CRIME. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 

NECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PENA-BASE. INDENIZAÇÃO À 

VÍTIMA. AFASTAMENTO. 1 - Para que possa haver a incidência da 

majorante do emprego de arma, imprescindível a sua apreensão e 

respectiva perícia, dada a necessidade da certeza da existência da arma 

e do seu potencial lesivo, afastando-se, com isso, a possibilidade de - 

inclusive - se tratar de arma de brinquedo, ou até mesmo outro artefato 

que por equívoco a vítima confunda com arma. O temor causado na vítima, 

pela percepção do provável emprego de uma arma de fogo, não se presta 

para fazer incidir a majorante, pois a grave ameaça já integra o próprio tipo 

penal, sendo a ele inerente. 2 - A culpabilidade na dosimetria da 

pena-base leva em conta a graduação/intensidade do dolo, porque a 

presença deste ou a consciência (livre) da ilicitude já foram verificadas em 

momento anterior, pois, se ausentes estivessem sequer se cogitaria em 

graduar a pena (pela presença de exculpante). Logo, não cabe valorar 

negativamente - como circunstância judicial - a culpabilidade pela simples 

presença da consciência da ilicitude (pressuposto para aplicação da 

pena). 3 - Em delitos patrimoniais consumados, a não recuperação do bem 

não constitui motivo idôneo apto a fundamentar a exasperação da basilar, 

porque inerente ao tipo penal em questão. 4 - A personalidade do agente 

não pode ser interpretada em desfavor do condenado, tendo em vista que 

por estarmos diante do Direito Penal do Fato e não do Direito Penal do 

Autor, o que se pune é a conduta do agente e não a sua forma de ser. 5 - 

Para que o juiz arbitre um valor mínimo de indenização à vítima (art. 387, 

IV, CPP) deve proporcionar todos os meios de prova admissíveis em favor 

dos envolvidos - a vítima e, especialmente, o réu (para que não haja 

violação ao contraditório e à ampla defesa) -, bem como deve haver 

pedido expresso nesse sentido, sob pena de violação aos princípios da 

correlação e da congruência entre o pedido e a sentença. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. VOTO VENCIDO. (Apelação Crime Nº 

70050101492, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Francesco Conti, Julgado em 06/11/2013) “FURTOS. INDÍCIOS. 

PRESUNÇÕES. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. PROVA INSUFICENTE 

PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE 

PROVIDO. ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. 

ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE SENTENÇA PENAL 

CONDENATÓRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1. Os argumentos da 

sentença demonstram, em seu cotejo com a prova produzida que a 

absolvição de alguns delitos denunciados foi baseada no in dubio pro reo, 

vez que vedada a condenação com base em meros indícios ou 

presunções. 2. O reconhecimento das atenuantes na dosimetria da pena, 

ainda que a pena base esteja fixada no mínimo legal, não consiste 

faculdade discricionária do magistrado, mas em direito público subjetivo 

dos condenados, sendo, portanto, indisponível. Redução aquém do 

mínimo. 3. A exasperação da sanção sob a rubrica de maus 

antecedentessem sentença penal condenatóriae a personalidade do 

agente, é argumento que vem sendo rejeitado por esta unidade judiciária, 

por valorar aspectos subjetivos da vida do autor do delito, e não as 

circunstâncias fáticas que circundaram o mesmo. A retomada deste tipo 

de concepção acaba por reeditar o autoritário direito penal do autor, 

erigido sob os postulados da periculosidade, em detrimento ao direito penal 

do fato. Recurso ministerial improvido. Recurso defensivo provido.” (grifos 

nossos - TJRS, Ap. Crim. 70013183983, 5ª Câm. Crim. Rel. Des. Aramis 

Nassif, d.j. 25.10.06) PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO QUALIFICADO 

PELA REINCIDÊNCIA. COM A ENTRADA EM VIGOR DA L. 10.826/03, A 

FORMA QUALIFICADA PELA REINCIDÊNCIA, PREVISTA NA L. 9.437/97, 

PERDEU SUA VIGÊNCIA, MESMO PARA OS FATOS PRATICADOS SOB 

SUA ÉGIDE, POIS O NOVO DIPLOMA CONSTITUI-SE EM NOVATIO LEGIS IN 

MELLIUS EM RELAÇÃO AO ANTERIOR. DOSIMETRIA DA PENA. 

ANTECEDENTES.NÃO PODEM EXASPERAR A BASE, POR REVITALIZAREM 

O SUPERADO DIREITO PENAL DO AUTOR E CONSTITUÍREM BIS IN IDEM. 

PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIALSUA VALORAÇÃO NEGATIVA 

VIOLA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-INVASÃO DA INTIMIDADE. 

Negaram provimento ao apelo ministerial, declarando a extinção da 

punibilidade pela prescrição intercorrente (unânime).“ (grifos nossos, 

TJRS, Ap. Crim. 70002761104, 5ª Câm. Crim. Rel. Des. Amilton Bueno de 

Carvalho, d.j. 25.10.06)Quanto aos antecedentes, nada há em desfavor 

produzido nos autos, pelo que valoro positivamente tal 

circunstância.Quanto à culpabilidade, consequências, circunstâncias e 

motivos, nada há em desfavor produzido nos autos, ressaltando-se a 

possibilidade de aferição discricionária das circunstâncias judiciais, desde 

que fundamentada. Neste sentido, TJRS, Ap. Crim. 70013139910, 7ª Câm. 

Crim., Des. Rel. Marcelo Bandeira Pereira, d.j. 23.03.06: “FURTO 

QUALIFICADO TENTADO. PENA. PENA-BASE.MULTA. Na fixação da 

pena-base, valendo-se das circunstâncias ditas judiciais, deve o julgador 

levar em conta tudo o que os autos oferecerem para correta 

individualização da sanção, estabelecendo juízos de certo modo 

discricionários, a partir de suas máximas de experiência pessoal. 

Inexigível, assim, para positivação de personalidade com traços 

anti-sociais, que emerge dos alentados antecedentes, perícia própria. 

Redução, no caso, da pena-base fixada na sentença.A pena pecuniária, 

prevista cumulativamente no tipo penal, não tem como ser dispensada pelo 

juiz na sentença condenatória. Pena que não ofende princípio 

constitucional algum.Extensão da decisão ao co-réu não-apelante, para o 

qual tecidas as mesmas ponderações que justificaram a pena imposta ao 

apelante, com a distinção, ainda, de que não ostentava antecedentes.Por 

maioria deram parcial provimento ao apelo para redução das penas 

privativas de liberdade e pecuniária. Decisão estendida a réu 

não-apelante”.(grifos nossos) No mesmo sentido, STF, HC 116531, d.j. 

28.05.2013: EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE 

DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06.CAUSA DE 

AUMENTO DE PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. 

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 

CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria 

sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece 

rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a 

fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e 

das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da 

dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e 

da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de 

eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de 

aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente 

à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação dacausa de diminuição da 

pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias 

anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a 

fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, 

salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da 

pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais 

brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por 

restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, 

e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado Considerando o 

comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por 

falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou 

facilitador pela vítima. Ponderando tais elementos conforme a necessidade 
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e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao 

princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, 

fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão.Da pena 

provisóriaSeguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena 

provisória. Presente a atenuante do art. 65, III, ‘d’, CP, pelo que deixo de 

aplicar e retorno a pena para o seu mínimo legal, não indo aquém deste em 

razão da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Da pena 

definitivaSeguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena 

definitiva.Inexistem causas de aumento e diminuição de pena.Da pena de 

multaConsiderando, para fins de coerência, a análise das circunstâncias 

judiciais acima empreendidas, fixo a pena em 10 (quarenta) dias-multa, em 

sede do art. 49, caput, CP. Considerando art. 49, §1°, CP, estabeleço o 

valor de 1/30 do salário mínimo o dia-multa, atentando para o art. 60, CP, 

dada a ausência de prova de suficiência econômica.Da 

substituiçãoConsiderando-se as circunstâncias judiciais, verifica-se que, 

nos termos do art. 44, inc. I e inc. II, e art. 44, §3º, ambos do CP, incabível 

a substituição, tendo em vista o crime foi cometido com grave ameaça.Do 

regimeAnte a quantidade da pena o regime será o aberto (art.33, §2°, ‘c’, 

CP).Do direito de recorrer em liberdadeAnte a quantidade da pena e o 

regime fixado, outorgo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade.3.Dispositivoa)Absolvo Sílvio Aparecido Pereira, pelo crime 

previsto no artigo 157, caput, CP, contra a vítima Zedeildo Lourenço, nos 

termos do art. 387, V, CPP;b)Condeno Sílvio Aparecido Pereira, pelo crime 

previsto no artigo 157, caput, CP, contra a vítima José Silva Afonso 

aplicando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente 

aberto, vedada a substituição; c)Condeno em multa de 10 (dez) dias-multa, 

na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo o dia multa;d)Concedo 

o direito de recorrer em liberdade;e)Na intimação do réu quanto à 

sentença, seja cumprido o art. 1.421/CNCGJ-TJMT;f)Defiro a gratuidade 

(Lei 1.060/50);g)Intime-se a vítima;h)Após o trânsito em julgado, oficie-se à 

Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inc. III, CF/88; forme-se o guia de 

execução, remeta-se ao Juízo da Execução Penal; i)Na guia de execução 

penal, anote-se a detração de 5.12.2015 (fls.150/151) até 18.12.2015 

(fl.170);j) Após o trânsito em julgado, ultimadas as diligências acima, 

arquive-se.Alta Floresta, 19.6.2017Douglas Bernardes RomãoJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Lourdes de 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 12 de janeiro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109154 Nr: 4640-91.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Crisóstomo Dias Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Carlos Frederick da S. I. de Almeida - OAB:MT 

7355 A, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405/MT, KALYNCA SILVA INEZ 

DE ALMEIDA - OAB:15598

 Vistos.

 Por readequação da pauta, redesigno audiência anteriormente designada 

para o dia 19.02.2018 às 14h45min.

 Intimem-se. Cumpra-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 138466 Nr: 2134-40.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Seiki Enokawa, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 Processo n.º 2134-40.2016.811.0007

Código 138466

5ª Vara

VISTOS ETC.

Considerando a licença compensatória deste Magistrado no dia 

26/01/2018, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 05 

de abril de 2018, às 09h10min.

Proceda-se a escrivania com as providências necessárias para a 

realização da audiência.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 17 de janeiro de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000014-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS GOMES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1987 - CENTRO 

- TELEFONE: (65) 3512:3600 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado com o número do processo, referente a condução do(a) 

oficial(a) de justiça até o Bairro São José Operário. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior expedição do mandado de citação e intimação. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 7 de fevereiro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARCIA CRISTINA MURAWSKI Gestora de 

Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45852 Nr: 5672-78.2006.811.0007

 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: Laurindo Vicentin, Lourdes Vicentin, Cemir Francisco 

Vicentin, Darci Antonio Vicentin, Carlos Roberto Vicentin, Celina Benites 

Velasques Vicentin, Gilberto Pedro Vicentin, Maria Izete Vieira Vicentin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 311, por nada ter sido requerido, RETORNEM os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125088 Nr: 2428-29.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudineia Ferreira Batista, HGFM, Claudineia Ferreira 

Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newlink Comércio, Importação e Exportação 

Ltda, Extraluz Moveis e Eletrodomesticos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 
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de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Ricardo Alves - 

OAB:15523/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 212/216, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129094 Nr: 4649-82.2015.811.0007

 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: Luiz Antonio Martins, Cerlei Kozak Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Cotia, João Paulino da 

Silva, Waldemar Rodrigues dos Santos, Estelina Viana de Freitas

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Vistos.

INTIME-SE a Parte Apelada para apresentar as contrarrazões recursais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

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

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137382 Nr: 1592-22.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE a Parte Apelada para apresentar as contrarrazões recursais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

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

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141640 Nr: 3873-48.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilzabeth da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

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): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 150236 Nr: 1026-39.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semp Toshiba S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato de Britto Gonçalves - 

OAB:144.508-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a Parte Apelada para apresentar as contrarrazões recursais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 26 de 709



o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

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

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 44176 Nr: 4495-79.2006.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Ferr Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Hiromitsu Kato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 261, CIENTIFIQUEM-SE às Partes acerca 

do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, nada sendo 

requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 91377 Nr: 270-40.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lino de Paiva, ROMILCE FRANCISCO 

DIAS PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:13616/MT

 Vistos.

Acerca da manifestação de fl. 67, INTIME-SE a Parte Requerida para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos.

 Após, com ou sem manifestação da Parte Executada, INTIME-SE a 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100544 Nr: 2098-37.2012.811.0007

 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: Domingos Martins Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

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

 Vistos.

Trata-se de “Ação de Ordinária de Benefício Previdenciário com Pedido de 

Antecipação de Tutela” ajuizada por DOMINGOS MARTINS NETO em face 

do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

À fl. 112 o Patrono da Parte Autora informou o falecimento de Domingos 

Martins Neto.

À fl. 113 foi determinado que o Patrono instruísse os autos com a certidão 

de óbito do Requerente, todavia, devidamente intimado, este manteve-se 

inerte (fl. 115).

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENT. DECIDO.

Compulsando os autos, constato a ausência superveniente de um dos 

pressupostos processuais de existência da relação processual, qual seja, 

ausência de capacidade de ser parte.

Com efeito, restou provado nos autos, por meio de informação prestada 

pelo Patrono o falecimento da Parte Autora

Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, cujo principal atributo é 

poder ser apreciada em qualquer fase processual, quer por provocação 

da parte, quer de ofício, deve o presente feito ser extinto.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso IX do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.

 Isentos de custas e despesas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108761 Nr: 4221-71.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Decian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Oscar Neves Machado 

- OAB:10496

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 64. Assim, determino que todas as publicações e 

intimações dirigidas ao Executado sejam realizadas exclusivamente em 

nome do Patrono Paulo Oscar Neves Machado (OAB/ES 10.496).

Acerca da certidão de fl. 65, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136743 Nr: 1258-85.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto de Matos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imperial Móveis e Eletrodomésticos Ltda., 

Panasonic do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Arceu Peixoto Ferreira 

- OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15.104-A/MT, Felipe Velasques Amaral - OAB:OAB/MT 

13.598, Franssiely Longhini Carlos Possamae - OAB:19968/O MT, 

Nidian Santos da Silva Martins dos Santos - OAB:19966/0/MT

 Vistos.

Acerca da manifestação de fls. 137/138, INTIME-SE a Exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que 

entender ser de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137924 Nr: 1860-76.2016.811.0007

 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: Salete Tolfo de Almeida Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SALETE TOLFO DE 

ALMEIDA VIEIRA à sentença de fls. 147/149.
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Alega que há omissão na decisão embargada, eis que não houve a análise 

do pedido de tutela antecipada.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, dou provimento ao recurso, analisando os autos verifico que, 

de fato, houve omissão por parte deste Magistrado, eis que não houve a 

análise do pedido de tutela antecipada na decisão proferida.

Logo, JULGO PROCEDENTES os Aclaratórios opostos para fazer constar 

na sentença Embargada (fls. 147/149), que: “ANTECIPO a tutela para 

determinar ao INSS que implante em favor da parte autora, no prazo de 30 

(trinta) dias, o benefício de aposentadoria por invalidez com renda mensal 

a ser calculada pela Autarquia Federal, uma vez que presente a 

verossimilhança nos próprios fundamentos desta sentença e o periculum 

in mora na natureza alimentar do benefício pleiteado.”

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 148768 Nr: 48798-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMM

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos.

Certifique-se a Escrivania acerca da realização, ou não, da coleta do 

material genético do Requerido Hamilton Massahiko Masuda.

Realizada a coleta acima mencionada, EXPEÇA-SE ofício ao IPC para que 

instrua os autos com o laudo de exame de DNA.

Após, voltem-me os autos IMEDIATAMENTE conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 162387 Nr: 230-14.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Paracatu, Maria de Lourdes Martins Paracatu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Irineu Pelissari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Rodrigues de Carvalho 

Junior - OAB:MT/3735, Silvio Eduardo Polidório - OAB:13.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar um depósito identificado com o código do processo referente a 

condução do oficial de justiça até o Setor A. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato deprecado. Autos de origem nº 

00032495920148140112 da Comarca de Novo Progresso-PA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105892 Nr: 1155-83.2013.811.0007

 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: Dionéia Martins Conceição de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sistema Nortão de Radiofusão Ltda., Luiz 

Carlos Rabecini

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 7499-A, 

Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR 

a Parte Requerida SISTEMA NORTÃO DE RADIOFUSÃO LTDA. e LUIZ 

CARLOS RABECINI ao pagamento, solidário, à Requerente DIONÉIA 

MARTINS CONCEIÇÃO DE MELO, do valor de R$ 4.382,00 (quatro mil 

trezentos e oitenta e dois reais) a título de danos materiais em virtude dos 

valores gastos no conserto de seu veículo, à ser pago em parcela única, 

com juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o 

efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil.Condeno, ainda, a Parte Requerida ao pagamento 

solidário de custas processuais e honorários advocatícios que, com base 

no artigo 85, § 2º do NCPC, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.III.II - DA AÇÃO 

RECONVENCIONAL:Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial de condenação da Reconvinte DIONÉIA MARTINS CONCEIÇÃO DE 

MELO ao pagamento de indenização por danos materiais ao Reconvindo 

LUIZ CARLOS RABECINI, pelos motivos acima expostos, e JULGO 

EXTINTO o pedido formulado na RECONVENÇÃO, com resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno o Reconvindo LUIZ CARLOS RABECINI ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que, com base no artigo 85, 

§ 2º do NCPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado do feito 

reconvencional.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após certificado o 

trânsito em julgado e caso não seja requerido o cumprimento da sentença 

em 30 (trinta) dias, remetam-se os presentes autos ao arquivo, 

obedecidas as normas previstas na CNGC e desde que adimplidas as 

custas processuais pendentes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110275 Nr: 5841-21.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tercio Carlesso, João Salustiano de Melo Neto, 

SILAS LOPES, Sonia Maria Lopes, Leda Cirino dos Santos Melo, Leandro 

dos Santos de Melo, Silas Lopes Junior, Sirleide Lopes

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

- OAB:16.691-A/MT

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

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

Rudge Gnoato - OAB:17.786-O

 Vistos.

Diante das explanações e documentos apresentados, em caráter 

excepcional, DEFIRO a citação por edital dos Requeridos Tércio Carlesso e 

Leandro dos Santos de Melo.

 Havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

executado/réu citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, 

como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante 

a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120636 Nr: 7970-62.2014.811.0007

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Alonso Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Nieto Moya - 

OAB:235738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE os Aclaratórios de fls.103/104, e 

corrijo o erro material existente no 5º parágrafo da decisão de 

fls.101/101-v, devendo constar: apenas corrijo o erro material, 

acrescentando na sentença a condenação da parte REQUERIDA ao 

pagamento das custas e honorários em 10% do valor da causa, com base 

no artigo 85, §2º do CPC.Outrossim, quanto ao recurso de apelação 

apresentado às fls.105/113, INTIME-SE o APELADO para apresentar as 

contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, 

do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá arguir como preliminar das 

contrarrazões as matérias a que se refere o art. 1.009. Havendo apelação 

adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE o apelante para 

apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das preliminares, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do art. 1.010, do 

novo códex adjetivo civil. Insta salientar que os prazos processuais são 

contados nos termos do art. 219 da referida Lei.Após as providências 

necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. 

§3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, 

observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128594 Nr: 4397-79.2015.811.0007

 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: Luiz Jose Cordeiro Araújo, Maria da conceição Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Jose de Oliveira, Elias Luiz Costa, 

Cooperativa Agrícola de Cotia

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:12607/SP

 Vistos.

INTIME-SE a Parte Apelada para apresentar as contrarrazões recursais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

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

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128708 Nr: 4444-53.2015.811.0007

 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: Antonio Soares Pereira, Aparecida Amara Moreira 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira da Silva, Marcos Antonio Olizelio, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT, Rolff Milani de Carvalho - OAB:12607/SP

 Vistos.

INTIME-SE a Parte Apelada para apresentar as contrarrazões recursais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

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

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129560 Nr: 4901-85.2015.811.0007

 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: Maria Pereira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inez Maria Barbosa, Izaurinda de Tal, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Vistos.

INTIME-SE a Parte Apelada para apresentar as contrarrazões recursais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

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

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132173 Nr: 6319-58.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Antunes

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl.73, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140850 Nr: 3411-91.2016.811.0007

 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: Daparé e Cia Ltda EPP, Pedro Carlos Daparé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT0018164, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142942 Nr: 4593-15.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricleberson de Santana Milan

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 44 e tendo em vista a certidão negativa de fl. 

43, CITE-SE a Parte Executada no endereço informado pela Parte 

Exequente (fl. 44).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 152026 Nr: 2041-43.2017.811.0007

 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: EFM, DAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJM

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

OAB:332.099/OAB-SP, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 66, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 156072 Nr: 4055-97.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Schahin S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Luiz Brock - 

OAB:91311/SP, Fabio Rivelli - OAB:19023-A/MT, Yun Ki Lee - 

OAB:131.693/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, para o fim de REDUZIR a penalidade de multa, ora 

impugnada, fixando-a no valor total de R$2.000,00 (dois mil reais).Pelo 

princípio da causalidade, condeno o embargante ao pagamento das custas 

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

sobre o valor estipulado para a multa acima, nos termos do artigo 85, §2º, 

do NCPC.Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte 

requerida, na pessoa de seu patrono, ao pagamento da verba honorária, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% 

prevista no artigo 523 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 144165 Nr: 5279-07.2016.811.0007

 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: José Caetano da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei 

Volpe - OAB:3240/MT

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

 Intimação da advogada Lucilei Volpe, nos termos do art. 431 da CNGC/MT, 

para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo prazo 

encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 234 

do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 41053 Nr: 1394-34.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Tratores Ltda, Sadao Kikuchi, Antonio 

João Segatto, Monica Sousa Pinto

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

Grosso - OAB:

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

OAB:5476/MT

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39359 Nr: 4707-37.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Tratores Ltda, Sadao Kikuchi, Antonio 

João Segatto, Monica Sousa Pinto

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

Grosso - OAB:

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

OAB:5476/MT

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12708 Nr: 1298-92.2001.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

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

OAB:5476/MT

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 53367 Nr: 5360-68.2007.811.0007

 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: Benigna Elias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada Lucilei Volpe, nos termos do art. 431 da CNGC/MT, 

para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo prazo 

encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 234 

do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107524 Nr: 2902-68.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia Jamilly Pinheiro Martins, Domingos 

Martins Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOMINGOS MARTINS NETO, Cpf: 

21311498915, Rg: 477.840, Filiação: André Martins e Joaquina Marques 

Martins, data de nascimento: 17/02/1956, brasileiro(a), natural de 

Arapongas-PR, casado(a), gerente de operações financeiras, Telefone 66 

8407 7296. 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, por 

intermédio de seu advogado, vem propor ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE em 

desfavor de ANDREA JAMILLY PINHEIRO MARTINS, brasileira, CPF: 

046.728.689-23 e DOMINGOS MARTINS NETO, brasileiro, CPF: 

213.114.989-15, ambos residentes na Av. Acerola, nº 244, Setor H, Alta 

Floresta/MT, segundo os fatos e fundamentos jurídicos que ora passa a 

aduzir. DOS FATOS No dia 13 de julho de 2011 a executada ANDREA 

JAMILLY PINHEIRO MARTINS emitiu junto a exequente uma Cédula de 

Crédito Bancário nº B11330284-1, nos terrnos da lei n° 10.931/2004, 

contraindo um empréstimo no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O 

executado DOMINGOS MARTINS NETO participou da negociação na 

qualidade de avalista. O valor da operação foi disponibilizado na conta 

corrente da executada, sendo que, como forma de pagamento as partes 

ajustaram em 12 (doze) parcelas fixas, iguais e sucessivas no valor de R$ 

615,23 (seiscentos e quinze reais e vinte e três centavos) cada uma, 

vencendo a primeira parcela em 05/07/2011 e a última em 05/06/2012, 

parcelas essas que incluern a principal e os encargos contratados, 

ficando expressamente autorizado o débito na conta de depósitos a vista 

de titularidade da executada, que se comprometeu expressamente a 

manter disponibilidade suficiente para tal. As partes também ajustaram o 

vencimento antecipado da Cédula com a falta de pagamento de qualquer 

uma das parcelas no prazo fixado, tornando-se exigivel o saldo devedor 

integral com todos os encargos ajustados. Dentre os encargos moratórios, 

registra-se a pactuação de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o 

débito total apurado, incluindo o valor principal e todos os encargos 

devidos. Apesar dos prazos e dos juros só contratados perante 

cooperativas, visto serem extremamnente mais baixos que os de mercado 

e ainda só para associados, mesmo assim os executados não pagararn a 

dívida contraída. Portanto, não obstante a exequente tenha cumprido 

integralmente com suas obrigações, o mesmo não se sucedeu por parte 

dos executados, posto que, até a presente data, ainda não efetuaram o 

pagamento integral da Cédula em questão, estando a mesma inadimplida e 

vencida, totalizando o débito, devidamente atualizado até 05 de abril de 

2013, o valor de R$ 13.897,57 (treze mil, oitocentos e noventa e sete reais 

e cinquenta e sete centavos), que acrescido da multa pactuada de 2% 

(dois por cento) no valor de R$ 277,95 (duzentos e setenta e sete reais e 

noventa e cinco centavos), totaliza o valor de R$ 14.175,52 (quatorze mil, 

cento e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), que acrescido 

dos honorários advocatícios de 20%, no valor de R$ 2.835,10 (dois mil, 

oitocentos e trinta e cinco reais e dez centavos), totaliza o valor de R$ 

17.010,62 (dezessete mil, dez reais e sessenta e dois centavos). Desta 

forma, não restando alternativa a exequente, uma vez que o débito não foi 

quitado conforme pactuado, constituindo-se a Cédula de Crédito Bancário 

um título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, e estando os 

documentos que instruern a presente petiçao em conformidade com a 

legislação vigente. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAlS Diante do 

exposto, a exequente, requerer: a) O recebimento da presente ação com 

os documentos que a instruem; b) Após, citação dos executados, para 

que, nos termos do artigo 652 do Código de Processo Civil, paguem, no 

prazo legal de 03 (três) dias, a importância devida de R$ 17.010.62 

(dezessete mil, dez reais e sessenta e dois centavos) quantia esta que 

deverá ser acrescida das custas e despesas processuais, como também 

dos honorários advocatícios, com as advertências do prazo de 15 

(quinze) dias para propor embargos; c) Caso os executados, no prazo 

legal de 03 (três) dias, não efetuem o pagamento, nem se verificar a 

nomeação válida de bens a penhora, requer-se a realização de penhora 

ONLINE, via convênio BACEN-JUD, na forma do artigo 655-A do Código de 

Processo Civil, em nome dos executados; d) Seja concedido ao Sr. Oficial 

de Justiça os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil; e) A 

condenação dos executados ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios. Protesta-se pela produção de provas por 

todos os meios em direito admitidos, sem qualquer exceção, inclusive 

juntada de novos documentos que possam se fazer necessários, 

conforme autoriza o artigo 332 do Código de Processo Civil.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107516 Nr: 2894-91.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEdIL-M, JSP, MdRFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros dos 

executados, 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 às fls. 124/124-v.

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.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm
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Portaria

PORTARIA nº 15/2018       O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...RESOLVE:   CONCEDER a 

servidora JANETH DA GUIA VALADARES MELO PACINI LEAL, Matrícula nº 

2597, Técnica Judiciária - PTJ, da Secretaria da 2ª Vara C riminal desta 

Comarca, 15 (quinze) dias de Licença-Prêmio, conforme decisão proferida 

nos autos de Pedido de Licença-Prêmio nº 10496-79.2013.811.0004, 

referente ao quinquênio de 1º.1.2004 a 1º.1.2009, a ser usufruída no 

período de 29.1.2018 a 12.2.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 6 de fevereiro de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO   DF/mgstable

 PORTARIA nº 15/2018

 O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

RESOLVE:

 CONCEDER a servidora JANETH DA GUIA VALADARES MELO PACINI 

LEAL, Matrícula nº 2597, Técnica Judiciária - PTJ, da Secretaria da 2ª Vara 

C riminal desta Comarca, 15 (quinze) dias de Licença-Prêmio, conforme 

decisão proferida nos autos de Pedido de Licença-Prêmio nº 

10496-79.2013.811.0004, referente ao quinquênio de 1º.1.2004 a 

1º.1.2009, a ser usufruída no período de 29.1.2018 a 12.2.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 6 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 14/2018O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito 

Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO que a 

servidora ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE, Matrícula nº 6812, Analista 

Judiciária - PTJ , designada Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara 

Criminal desta Comarca, estará afastada de suas funções por motivo de 

tratamento de saúde , no dia 2.2.2 018;RESOLVE:DESIGNAR o servidor 

VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI, Matrícula nº 20779, 

Analista Judiciário - PTJ , para exercer a função de Gestor Judiciário da 

Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca , no dia 2.2.2018.     

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 6 de fevereiro de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 14/2018

O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que a servidora ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE, 

Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ , designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de tratamento de saúde , no dia 2.2.2 018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI, 

Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ , para exercer a função de 

Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca , no dia 

2.2.2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 6 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 17/2018

O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria nº 8/2018/DF, de 12.1.2018, que estabeleceu 

a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o mês de 

fevereiro do corrente ano;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

CONSIDERANDO pedido de alteração formulado pela Gestora Vanessa 

Faria de Freitas;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 8/2018/DF, de 12.1.2018, no 

que tange ao Plantão Judiciário Regional dos Gestores Judiciários desta 

Comarca, nos dias abaixo especificado:

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dias 23, 24 e 25 de FEVEREIRO de 2018

Gestor (a):

Judiciário (a): ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO

Telefones: (66) 99635-3887

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dias 26, 27 e 28 de FEVEREIRO de 2018

Gestor (a):

Judiciário (a): VANESSA FARIA DE FREITAS

Telefones: (66) 98458-0580

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 7 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 16/2018     O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...CONSIDERANDO que a 

servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 4602 , Técnica Judiciária 

- PTJ, designada Gestora Judiciári a da Secretaria da 3ª Vara Cível desta 

Comarca, estará afastada de suas funções por motivo de compensatórias 

, nos dias 8, 9 e 10.1.2018;RESOLVE:Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a 

Portaria nº 1/2018, de 8.1.2018, concernente a designação do servidor 

NEUTON PEREIRA MILHOMEM, Matrícula nº 5997, para exercer a função 

de Gestor Judiciário Substituto da Secretaria da 3ª Vara Cível desta 

Comarca.Art. 2º - DESIGNAR o servidor NEUTON PEREIRA MILHOMEM, 

Matrícula nº 5997, Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestor Judiciário Substituto da Secretaria da 3ª Vara Cível, nos dias 8 e 

9.1.2018, e a servidora ÉDINA MARGARETH FERREIRA MORAES, Matrícula 

nº 4599, para exercer a função de Gestora Judiciári a Substitut a da 

Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca , no dia 10.1.2018.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 18 de outubro de 

2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 16/2018

 O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 

4602 , Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciári a da 

Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de compensatórias , nos dias 8, 9 e 10.1.2018;

RESOLVE:

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 1/2018, de 8.1.2018, 

concernente a designação do servidor NEUTON PEREIRA MILHOMEM, 

Matrícula nº 5997, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto 

da Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca.

Art. 2º - DESIGNAR o servidor NEUTON PEREIRA MILHOMEM, Matrícula nº 

5997, Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto da Secretaria da 3ª Vara Cível, nos dias 8 e 9.1.2018, e a 

servidora ÉDINA MARGARETH FERREIRA MORAES, Matrícula nº 4599, 

para exercer a função de Gestora Judiciári a Substitut a da Secretaria da 

3ª Vara Cível desta Comarca , no dia 10.1.2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 32 de 709



Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 18 de outubro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 11892-23.2014.811.0004 – COD. 192301

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

PARTE REQUERIDA: Juízo de Direito Diretor do Foro da Comarca de Barra 

do Garças

 INTIMANDO: Os proprietários atuais, primitivos e possíveis interessados 

acerca da averiguação das transcrições nº 9.265, 1.108, 5.360, 8.117, e 

das matrículas nº 4.301, 38.054, 43.650, 43,652, 43.934, 43.951, 44,014, 

44.055, 44.061, 44.062, 44.132, 44.133, 45.045, 45.126, 45.740, 46.509, 

46.510 e 51.020, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Barra do Garças/MT, sendo eles: MIGUEL BENITO PEREZ, brasileiro 

naturalizado, casado, portador do RG. nº 4.997.012-SSP/SP, e CPF nº 

633.121.358-34, industriário; MANOEL SIMÕES, brasileiro, solteiro, 

comerciante, portador do RG. nº 4.815.463-SSP/SP, e CPF nº 

799.069.668-05; ODONIAS ALVES LINS, brasileiro, solteiro, pecuarista, 

portador do RG. nº 9.163.277-SSP/SP, e CPF nº 036.792.958-98; MÁRIO 

STEFFEN, brasileiro, desquitado, comerciante, portador do RG. nº 

510.173-SSP/SP, e CPF nº 065.360.438-53; MARIA MERCEDES PACCOLA, 

brasileira, solteira, professora, portadora do RG. nº 1.935.864-SSP/SP, e 

CPF nº 545.786.121-04; JOSÉ FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, 

pecuarista, portador do RG. nº 497.644-SSP/MT, e CPF nº 632.875.041-53; 

LAECE CARDOZO DE DEUS ARANTES, brasileira, casada, portadora do 

RG nº 111.778-SSP/SP, e CPF nº 236.000.551-00; SÓ CIMENTO LTDA, 

CNPJ nº 21.845.250/0002-83; DISTRIBUIDORA VENDA NOVA LTDA, CNPJ 

nº 25.683.343/0001-29; RENATO DE MOURA RICARDO, casado, portador 

do RG nº 1.366.659-SSP/MG, e CPF nº 370.128.196-34; CELSO PACHECO 

DE MOURA, casado, portador do RG nº M-162.806-SSP/MG, e CPF nº 

156.703.256-72; CELSO RICARDO DE MOURA, casado, portador do RG nº 

M-16.61-SSP/MG, e CPF nº 001.052.956-04; JOÃO BATISTA NOGUEIRA, 

casado, pecuarista, portador do RG nº 545.245-SSP/GO, e CPF nº 

142.789.791-34; ARMANDO LUIZ BRUNETTA, solteiro, agricultor, portador 

do RG nº 980.400-SSP/MT, e CPF nº 621.156.501-15; MARIA ELIANA 

GUILHERMETTI DE CARVALHO, brasileira, casada, portadora do RG nº 

3.585.403-7-SSP/SP, e CPF nº 883.491.109-10; ANTONIO JOSÉ DE JESUS, 

brasileiro, desquitado, portador do RG nº 366.386-SSP/GO, e CPF nº 

208.727.801-63; ROSILENE VIEIRA BRAGA DE SOUZA, brasileira, casada, 

portadora do RG nº 1.139.926-0-SSP/MT, e CPF nº 847.860.861-34; 

SIDNEY ADRIANO TIRLONI, brasileiro, casado, portador do RG nº 

1.053.154-8-SSP/MG, e CPF nº 776.658.301-10; ANDRÉ ANTONIO 

LAZAROTTO, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.985.500-0-SSP/PR, 

e CPF nº 621.155.371-49; N.S. PRESTADORA DE SERVIÇOS BRAÇAIS 

LTDA, CNPJ nº 02.526.328/0001-71; IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO, 

brasileiro, casado, portador do RG nº 12.329.230-SSP/SP, e CPF nº 

001.887.058-99; VALMIR AZZOLINI, brasileiro, casado, portador do RG nº 

794.944-SSP/MT, e CPF nº 879.269.701-15; ANGELO DOS PASSOS 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador do RG nº 701.158-SSP/MT, e CPF 

nº 495.745.901-00; WILSON BATISTA BORGES DA COSTA, brasileiro, 

solteiro, portador do RG nº 1197040-SSP/GO, e CPF nº 253.019.421-15; 

KÁSSIA CRISTINA DA SILVA COELHO, brasileira, solteira, portadora do 

RG nº 1001280-0-SJ/MT, e CPF nº 666.705.511-34; JOSÉ LUIZ SILVA DA 

SILVA, brasileiro, casado, portador do RG nº 1.022.213.498-SSP/RS, e 

CPF nº 378.280.371-04. FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos proprietários atuais, 

primitivos e possíveis interessados acerca da averiguação das 

transcrições nº 9.265, 1.108, 5.360, 8.117, e das matrículas nº 4.301, 

38.054, 43.650, 43,652, 43.934, 43.951, 44,014, 44.055, 44.061, 44.062, 

44.132, 44.133, 45.045, 45.126, 45.740, 46.509, 46.510 e 51.020, todas do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT. 

RESUMO DA INICIAL: Às fls. 04/06 - autos código 192301 - Diretoria do 

Foro. DECISÃO/DESPACHO: VISTOS. 1. REITERE-SE os expedientes de fls. 

178, 184, 190, encaminhados ao Tabelião da 1ª Serventia Notarial e 

Registral de Bom Jardim de Goiás/GO, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias encaminhe o documento requerido por este Juízo, sob pena de 

incorrer o funcionário responsável, conforme o caso, em crime de 

desobediência, (art. 330 do Código Penal). 2. Ademais, CUMPRA-SE os 

itens IV e VI da decisão de fl. 183 na forma antes determinada. 3. 

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, Roberto Araújo Sousa - mat. 8160 - Gestor Adm. 2, 

digitei. Barra do Garças - MT, 7 de fevereiro de 2018. Elizângela Nunes de 

Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79280 Nr: 2698-09.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA BATISTA DOS SANTOS, Cpf: 

92362940810, Rg: 8.626.474, Filiação: João Francisco dos Santos e Rosa 

Batista dos Santos, data de nascimento: 27/10/1955, natural de 

Araçatuba-SP, solteiro(a), do lar, Telefone 3401-5089. 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$ 420,34 (Quatrocentos e vinte reais e trinta e 

quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de @Penalidade.

 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, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 05 de fevereiro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2301 Nr: 937-89.1998.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noleto & Noleto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA BERNARDES 

GUIMARÃES PRUDENTE - OAB:8282-A/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a executada, via seu advogado, para regularização do 

procedimento de compensação, sob pena de indeferimento, com 

consequente constrição patrimonial. FIXO o prazo de 10 (dez) dias.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241257 Nr: 127-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLM, FODC, VLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:OAB/MT 16.635

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar sobre as contestações 

apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241466 Nr: 281-68.2017.811.0004

 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: Izaías José de Souza

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação de fls. 67/153, no prazo de 15 dias: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260442 Nr: 13255-40.2017.811.0004

 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: ENBd

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando que a audiência de conciliação/mediação não ocorreu por 

ausência do requerido, uma vez que não foi citado para o ato, vide 

certidão de fl. 35. REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação PARA 

O DIA 24 DE ABRIL DE 2018 às 15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267265 Nr: 17508-71.2017.811.0004

 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: Admilson Uruguay de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzy Pereira Domingues Correa

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEUZY PEREIRA DOMINGUES CORREA, 

Cpf: 12289418153, brasileiro(a), Telefone 3401-5537. atualmente em local 

incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião em que Ademilson 

Uruguay de Almeida move em desfavor de Neuzy Pereira Domingues 

Correa, o requerente é legitimo possuidor do imóvel onde reside, Rua 

Serra Dourada, s/n, Lote nº08, Qda nº132, Bairro São José na cidade de 

Barra do Garças-MT, há aproximadamente 17 anos, O imóvel foi adquirido 

através de doação realizada pelo Sr;. José Alves, no ano 2000, conforme 

comprovado por documentos nos autos, por esse motivo ingressou como 

a presente.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: um imóvel localizado à Rua Serra 

Dourada, S/n, Lote nº08, Qda nº132, Bairro São José, cidade de Barra do 

Garças-MT.

Despacho/Decisão: VISTOS.1. CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia06 DE MARÇO DE 2018, às 16h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), consignando as advertências legais, bem 

como citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos.2. Expeça-se mandado 

de citação pessoal para os confinantes, na forma requerida na inicial (art. 

246, §3º, CPC/2015). 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm 

interesse na causa os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado. Remetam-se cópias da inicial e documentos.4. Notifique-se o 

Ministério Público.5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, 

§3º, CPC/2015.6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 20 de dezembro de 2017

Agemiro Batista Arantes Neto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260759 Nr: 13461-54.2017.811.0004

 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: HERCULES PALHUZI NEVES, HIGOR PALHUZI NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR FRANCISCO TAVEIRA 

DE SOUZA - OAB:188351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, SUSPENDO os efeitos da 

sentença homologatória de fl. 200-v.9.DETERMINO seja oficiado ao 

Cartório de Registro de Imóveis, a fim de que seja averbada a existência 

dessa ação às margens da matrícula de nº. 3.777. 10.CITE-SE a requerida, 

no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência de 

conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 27 DE FEVEIREIRO DE 

2018, ÀS 17h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).11.Nesta oportunidade 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 12.Por 

fim, DETERMINO seja encaminhada cópia da petição inicial e desta decisão 

ao Presidente da Seccional da OAB de Barra do Garças, a fim de que 

sejam adotadas as providências que entender cabíveis, registrando-se 

que o feito prosseguirá regularmente.13.Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269256 Nr: 489-18.2018.811.0004

 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: Josieldo Machado Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurio Rodrigues Pedreira, Cinthia Lopes 

Dantas Pedreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 24 DE 

ABRIL DE 2018, às 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 
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(quinze) dias para o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas e honorários advocatícios (art. 701, § 1º, CPC/2015). 

Conste, ainda, que não sendo pago o débito e se não forem oferecidos 

embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, §2º, CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269256 Nr: 489-18.2018.811.0004

 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: Josieldo Machado Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurio Rodrigues Pedreira, Cinthia Lopes 

Dantas Pedreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249043 Nr: 5573-34.2017.811.0004

 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: ADESIO TAVARES DE FREITAS

 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:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão dos presentes 

autos na data de 26 de setembro de 2017 sem que houvesse 

manifestação do requerente. É o que me cumpre certificar. Neste ato 

intimo o requerente para juntar aos autos laudo ou documento capaz de 

controverter a perícia realizada administrativamente, bem como apontar 

especificadamente os pontos de contradição, sob pena de indeferimento 

da inicial, conforme determinado na decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18063 Nr: 50-37.2000.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: SPGÁS Distribuidora de Gás S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Gomes Costa, Cirlei Maria Leal Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.447, Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:01534

 Vistos.

1.Uma vez decorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida sem que 

o executado o tenha realizado, e considerando a ordem de preferência 

elencada no artigo 835, CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio 

do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268988 Nr: 288-26.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Torixoréu Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$275,00 (duzentos e setenta e cinco 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 das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 173246 Nr: 6413-83.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Guimarães Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Rosa de Araujo Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 DISPOSITIVOPosto isto, sob a primazia do princípio da economia 

processual, especialmente pela necessidade de dilação probatória em 

observando o contido na sentença de folhas 143 e verso c/c a decisão de 

folhas 218 e verso/ 219 e verso, determino o desentranhamento DA PEÇA 

E DOCUMENTOS DE FOLHAS 238/268, a fim de que seja distribuída por 

dependência a esta, como EMBARGOS À RETENÇÃO (ação de 

conhecimento).Apensem-se. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 244951 Nr: 2732-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildercy Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veneranda Ferreira Alves, E. L. Esteves 

Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 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 de folhas 69/73, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163796 Nr: 5458-86.2012.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Silvia Ramos Nascimento, Carlos Antônio Borges do Prado, Antônio Neuton 

Rodrigues

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

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DÉBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA, para devolução dos autos nº 

5458-86.2012.811.0004, Protocolo 163796, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153485 Nr: 4774-98.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Silvia Ramos 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Luiza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DÉBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA, para devolução dos autos nº 

4774-98.2011.811.0004, Protocolo 153485, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175792 Nr: 9622-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. C. dos Santos & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

9622-60.2013.811.0004, Protocolo 175792, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261306 Nr: 13804-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Braga de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Rogério Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DÉBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA, para devolução dos autos nº 

13804-50.2017.811.0004, Protocolo 261306, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263727 Nr: 15321-90.2017.811.0004

 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: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DÉBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA, para devolução dos autos nº 

15321-90.2017.811.0004, Protocolo 263727, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254507 Nr: 9277-55.2017.811.0004

 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: Joel Raimundo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilma Alves da Silva - OAB:MT 

17.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DÉBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA, para devolução dos autos nº 

9277-55.2017.811.0004, Protocolo 254507, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258380 Nr: 11755-36.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Pinheiro de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

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

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DÉBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA, para devolução dos autos nº 

11755-36.2017.811.0004, Protocolo 258380, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191461 Nr: 11354-42.2014.811.0004

 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: Layson Bruno Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Carlos Augusto Bittencourt - 

FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113756, Noilvis Klem Ramos - OAB:13.100/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLOR RODRIGUES 

FELICIANO, para devolução dos autos nº 11354-42.2014.811.0004, 

Protocolo 191461, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270159 Nr: 1136-13.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Comércio de Motopeças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida entre as partes acima 

mencionadas, todos qualificados nos autos.

 DETERMINO a citação pessoal da parte requerida, no endereço declinado 

na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO PARA O DIA 18/04/2018, às 15h00min.

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269689 Nr: 801-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Rennan Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 Cuida-se de AÇÃO TRABALHISTA intentada por THIAGO RENNAN ALVES 

DIAS em desfavor de MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT, todos 

qualificados nos autos.

CITE-SE o requerido e INTIME-SE-O para, querendo, oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 335 do CPC/2015.

Deixo de designar audiência de mediação/conciliação uma vez que o 

requerido é o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT

Cite-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 177430 Nr: 11643-09.2013.811.0004

 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: VBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSC

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Pedido 

de Alimentos e Indenização por Danos Morais por Abandono intentado 

pela parte já qualificada.

 DEFIRO o pedido exarado pelo juízo deprecado termos em que 

REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação para o DIA 21 DE 

MARÇO DE 2018 às 17hs30min (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso).

OFICIE-SE ao Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Várzea Grande-MT para cumprimento do ato deprecado.

Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232729 Nr: 11021-22.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdM, ANN, DBHNS, TdJC, WNB, CdON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ruyderlan Ferreira 

Lessa - OAB:RR 386-N

 Posto isto, INDEFIRO o pedido de exclusão das rés formulado às folhas 

64, DETERMINANDO, por conseguintes, a citação das referidas partes, 

VIA EDITAL com o prazo de 20 DIAS, forte no artigo 257, III do 

CPC.Decorrido o prazo sem apresentação de resposta, remeta-se o feito à 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, para fins do Parágrafo Único do artigo 

72 do CPC.Cumprido os atos supramencionados, havendo interesse de 

incapaz (Ré), abra-se vista ao Ministério Público a fim de que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias. Somente após o cumprimento de todas as 

determinações é que o feito deve vir-me concluso para SANEAMENTO, 

observando-se o disposto nos artigos 139, IX e 357 e ss. do 

CPC.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 255581 Nr: 9957-40.2017.811.0004

 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: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 Posto isto, havendo desistência expressa da parte autora dos termos 

avençados 22/23, deixo de proceder à homologação, determinando o 

prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos. Por conseguinte, em 

obediência ao princípio do contraditório, intime-se a parte requerida, por 

meio do seu procurador, para que, no prazo de 15 dias, querendo, 

apresente resposta (contestação) a contar da data da publicação da 

presente decisão, forte no art. 335, I, do CPC. Por fim, ante a manifestação 

de não mais ser representada pela Defensoria Pública, determino seja a 

autora intimada pessoalmente para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

constitua novo procurador, sob pena de extinção do feito.Dê-se ciência à 

De fenso r i a  Púb l i ca  Es tadua l . I n t i m e m - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269003 Nr: 303-92.2018.811.0004

 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: Osmar Pavani, Regina Celia Gomes Pavani

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL movida pelas partes 

supramencionadas.

Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, 

II, do CPC/2015.

DEFIRO a Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

COLFHA-SE o parecer ministerial e, após, voltem-me conclusos para 

sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269447 Nr: 657-20.2018.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sergio Luiz Cruvinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ingracinha Brito de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE LOPES DE ALMEIDA - 

OAB:43679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência na forma 

apresentada. CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação, que DESIGNO para o dia 18 DE 

ABRIL DE 2018, ÀS 12h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).Nesta 

oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015. Realizada a auto-composição, lavre-se por termo e 

voltem-me concluso para a devida homologação (art. 334, §11º, 

CPC/2015).Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269550 Nr: 707-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilis Alves da Silva, Lindalva Longuinho Teixeira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos.

Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária onde a parte requer 

alvará judicial para recebimento de valores referentes à FGTS registrados 

no CPF do filho do Requerente.

 INTIME-SE o Ministério Público para que se manifeste, como fiscal da 

ordem jurídica, nos termos do art.721, CPC/2015.

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art.98 e 99, §§2º e 3º, 

CPC/2015.

Expeça-se o necessário.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269689 Nr: 801-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Rennan Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 Cuida-se de AÇÃO TRABALHISTA intentada por THIAGO RENNAN ALVES 

DIAS em desfavor de MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT, todos 

qualificados nos autos.

CITE-SE o requerido e INTIME-SE-O para, querendo, oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 335 do CPC/2015.

Deixo de designar audiência de mediação/conciliação uma vez que o 

requerido é o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT

Cite-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269752 Nr: 848-65.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No caso em tela pretende, o demandante seja lhe concedido os benefícios 

da gratuidade da justiça. Contudo, vislumbra-se que a inicial o divorciada 

de documento que comprove que a requerente jaz jus a benesse.

 Como é sabido, a Constituição Federal de1988, em seu art. 5º, inciso 

LXXIV, contempla este benefício como garantia fundamental aos que 

comprovarem sua hipossuficiência.

 Desta forma, é medida que se impõe exigir a efetiva comprovação acerca 

da insuficiência financeira da parte, o que, no caso destes autos, não se 

verifica qualquer documento que se preste a tal prova.

Assim, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

nos autos cópia da sua última declaração de imposto de renda ou outro 

documento atualizado que efetivamente seja hábil à comprovação da 

necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita ou, em igual 

prazo, recolha às custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269856 Nr: 917-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquíria de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valci Moreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Medida Cautelar Preparatória intentada por VALQUIRIA DE 

ABREU em desfavor de VALCI MOREIRA SILVA, conforme fatos e 

fundamentos expostos na petição inicial de folhas 04/07.

 Pois bem,

 Preliminarmente,

 Compulsando os autos verifico que a requerente na exordial informa 

sobre a pretensão de intentar ação principal concernente em Execução de 

Titulo Executivo Extrajudicial c/c perdas e danos visando à cobrança da 

meação dos bens pactuados no instrumento de folhas 12/14, contudo, 

atribui-se à causa, o valor de R$ 1.000,00.

Pela simples analisa constata-se que o valor ora atribuído não 

corresponde ao beneficio pretendido pela postulante, contrário ao que 

preconiza o § 4º do art. 303 do CPC.

Diante disso, determino que a Requerente proceda à emenda à petição 

inicial, no intuito de que seja corretamente atribuído o valor da causa 

conforme preceituam os artigo 292, inciso I e V do artigo 292 c/c § 4º do 

art. 303, ambos do CPC, sob pena de INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL, forte no Parágrafo Único do artigo 321 do CPC.

De outro norte, verifico que pretende, a demandante seja lhe concedido os 

benefícios da gratuidade da justiça, contudo, vislumbra-se que a inicial 

veio divorciada de documento que comprove que a requerente jaz jus a 

benesse.

 Como é sabido, a Constituição Federal de1988, em seu art. 5º, inciso 

LXXIV, contempla este benefício como garantia fundamental aos que 

comprovarem sua hipossuficiência.

 Desta forma, é medida que se impõe exigir a efetiva comprovação acerca 

da insuficiência financeira da parte, o que, no caso destes autos, não se 

verifica qualquer documento que se preste a tal prova.

Assim, INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

nos autos cópia da sua última declaração de imposto de renda ou outro 

documento atualizado que efetivamente seja hábil à comprovação da 

necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita ou, em igual 

prazo, recolha às custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269937 Nr: 975-03.2018.811.0004
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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: Vilma Lima Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oti Brasil Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS movida 

pelas partes acima mencionadas, todos qualificadas nos autos.

A parte autora alega que um veículo de propriedade da Requerida, 

conduzida pelo Sr. Fábio Pereira Rodrigues chocou-se na fiação do local 

de sua residência, derrubando 3 (três) postes de energia, causando 

danos à sua moradia bem como em outra residência.

Assim, requer o pagamento do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a 

título de indenização pelos danos morais causados e R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) para a indenização de danos materiais.

Desta feita, CITE-SE os Requeridos e INTIME-SE-OS, para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 18 DE ABRIL DE 2018 ÀS 

14:30 HORAS.

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC. Sendo a composição impossível, terá início a partir da data 

da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público.

Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (art. 334, §11, CPC).

Não havendo composição entre as partes, decorrido o prazo para 

contestação, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, CPC.

OBSERVE-SE o Oficial de Justiça, as prerrogativas insculpidas no art. 212, 

§2º, do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269954 Nr: 985-47.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Ferreira Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves Cavalcante, Manoel Cavalcante 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, movida por 

VALDIVINA FERREIRA BASTOS em desfavor de MANOEL ALVES 

CAVALCANTE E MANOEL CAVALCANTE PEREIRA, todos qualificados nos 

autos.

Embora a lei processualista tenha unificado os ritos para o processamento 

das ações de conhecimento em que, após a análise dos requisitos e 

pressuposto das condições da ação, deverá ser designada audiência de 

conciliação, no caso em tela, verifico que este ato não tenha efetividade, 

em razão das providências a serem adotadas, tais como: citação dos 

requeridos, confinantes e eventuais interessados, via edital, etc., 

tornando-se prejudicado o contido do artigo 334, caput do CPC/2015.

 Isto posto, nos termos do art. § 4o, II do mesmo artigo determino sejam 

tomadas as providências abaixo:

 a) Citem-se todos os requeridos com endereço conhecido, via mandado 

judicial, para que tomem conhecimento da presente ação, e querendo, 

apresentem defesa no prazo de 15 dias, sob pena de incorrer em revelia.

 c) Citem-se, pessoalmente, os confinantes, na forma do § 3º do art. 246 

do CPC/2015,

 d) Citem-se, VIA EDITAL, com o prazo de 20 (vinte) dias, os requeridos 

com endereço desconhecidos, bem como os terceiros e eventuais 

interessados, na forma do artigo 257 e 259, I, ambos CPC/2015, para que, 

apresentem defesa no prazo de 15 dias, sob pena de incorrer em revelia.

 e) Quedando-se inertes, remeta-se o feito à Defensoria Pública Estadual, 

na qualidade de curadora, nos termos do art. 72, CPC/2015.

 d) Por fim, Intimem-se as Fazendas Públicas, nas três esferas, para que, 

querendo, se manifestem sobre os pedidos contidos na exordial, no prazo 

de 15 dias.

 Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

Expeça-se o necessário.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 270159 Nr: 1136-13.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Comércio de Motopeças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida entre as partes acima 

mencionadas, todos qualificados nos autos.

 DETERMINO a citação pessoal da parte requerida, no endereço declinado 

na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO PARA O DIA 18/04/2018, às 15h00min.

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 69716 Nr: 3143-61.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Fátima Masteguim de Menezes, Moacir Alves de 

Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Luis Cecílio, Cláudia Helena Pires Cecílio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ricardo Gomes - 

OAB:SP 126.759, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por FÁBIO LUIS CECÍLIO e 

CLÁUDIA HELENA PIRES CECÍLIO em face de MOACIR ALVES DE 

MENEZES E MARISA FÁTIMA MASTEGUIM DE MENEZES.

 Irresiganda com a decisão proferida por este juízo que, dentre outras 

coisas, indeferiu o pedido de desbloqueio das matrículas de nº 5.482, nº 

46.884 e nº 46.886 do CRI de Barra do Garças, a parte autora interpôs 

recurso de agravo de instrumento interposto Nº 148665/2015 - CLASSE 

CNJ – 202, que no mérito, foi julgado parcialmente procedente, conforme 

se vê pela decisão colegiada encartada às folhas 987/993.

Destarte, determino o cumprimento das ordens exaradas, consubstancia 

no desbloqueio das matrículas nº 5.482, nº 46.884 e nº 46.886 do CRI de 

Barra do Garças, determinado, porém, que a existência dos Proc. nº 

8125-11.2013.811.0004 (Cód. 174656) e do Proc. 2587-49.2013.811.0004 

(Cód. 170266) sejam devidamente averbadas em tais matrículas, até que a 

sentença prolatada nos autos do Proc. nº 3143-61.2007.811.0004 (Cód. 

69716) seja liquidada, e definitivamente cumprida.

Expeça-se mandado de desbloqueio da matricula e averbação acerca da 

existência das ações, na forma supramencionada.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 81396 Nr: 4672-81.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurina Soares dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MAURINA SOARES DOS SANTOS, através de seu representante legal, 

intentou a presente ação ordinária contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS, conforme consta da exordial inclusa.

 Diante do que consta às folhas 239/241 recebo o feito para 

processamento.

Por conseguinte, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestem-se no feito requerendo o que entenderem de direito.

Em caso de silêncio, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 167010 Nr: 9632-41.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Alves Ferreira, Jairo Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Barra do Garças - OAB:000/MT

 DESPACHO

 Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por ROSIMEIRE ALVES 

FERREIRA E JAIRO GEHM em face de MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS 

– MT, todos já qualificados nos autos.

Às fls. 247/272 o Exequente requereu o cumprimento da sentença, 

juntando para tanto a planilha com o cálculo atualizado dos valores que 

achava devidos.

Ato contínuo, às fls. 273 foi determinada a citação do Executado para, no 

prazo legal, opor embargos.

Ademais, às fls. 279/280 o Executado manifestou-se nos autos pugnando 

pelo não conhecimento dos cálculos do Exequente, sem entretanto 

apresentar planilha de cálculo.

Foram interpostos Embargos à Execução.

Às fls. 281/282 o cálculo apresentado pelo Exequente foi homologado, 

determinando-se a expedição de Precatório.

Posteriormente o Executado manifestou-se nos autos questionando os 

cálculos apresentados anteriormente e juntando laudo técnico.

É o relatório. Decido.

Por hora, suspendo os efeitos da decisão de fls. 281/282 até o julgamento 

dos Embargos à Execução de código 235299.

Cumpra-se a decisão proferida nos autos em apenso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 267262 Nr: 17506-04.2017.811.0004

 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: NSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanusa Ferreira de Sena 

Brandão - OAB:MT 17.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS movida pelas partes 

supramencionadas.

DEFIRO a Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

CITE-SE o requerido no endereço declinado na inicial, bem como 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação que DESIGNO PARA O DIA 

18/04/2018, às 14:30 HORAS (horário oficial de Mato Grosso).

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC.

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

 Intime-se, na forma do §3º, do art.334, do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269807 Nr: 892-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BORGES DE MOURA (LIMPEX 

PRODUTOS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS), FERNANDA 

SOARES NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida entre as partes acima 

mencionadas.

Cite-se os Requeridos para que paguem o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias ou apresentem embargos, previstos no art. 702 CPC/2015, com as 

advertências legais.

No mandado deverá constar que, no caso de cumprimento e pagamento 

dos honorários advocatícios de 5%, do valor atribuído à causa, os 

devedores ficarão isentos do pagamento de custas processuais (art. 701, 

§ 1º, CPC/2015). Conste ainda que se não realizado o pagamento e não 

forem oferecidos embargos no prazo legal, o mandado de citação 

converter-se-á em título executivo judicial, nos termos do art. 701,§2º, 

CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269890 Nr: 943-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADVJ, AVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 Cuida-se de AÇÃO DE ALIMENTOS movida pelas partes 

supramencionadas.

CITE-SE o Requerido no endereço declinado na inicial, bem como 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação que DESIGNO PARA O DIA 

18/04/2018, às 12:30 HORAS (horário oficial de Mato Grosso), nos termos 

do art. 695, do CPC.

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, CPC).

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC.

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

 Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público.

Intime-se, na forma do §3º, do art. 334, do CPC.

Fixo os alimentos provisórios à razão de 30% do salário mínimo vigente no 

país, em favor do menor a ser pago pelo requerido e repassados à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 40 de 709



representante legal do requerente, na conta bancária informada às fls. 

07v, até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, em consonância 

com o disposto no art. 4º da Lei nº. 5.478/68.

 Determino, ainda, que, cada genitor arque com o pagamento de 50% das 

despesas extraordinárias (hospitalares, médico, escolares, farmacêuticas 

e odontológicas), desde que não ofertados pela rede pública, mediante 

apresentação de recibo/nota fiscal.

 Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, 

inciso II, do CPC.

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Cite-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 270031 Nr: 1052-12.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGRA, AGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS.

Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, 

II, do CPC/2015.

 A Requerente pleiteia o pagamento de R$2.618,00 (dois mil seiscentos e 

dezoito reais) referentes a despesas extraordinárias deferidas em acordo 

nos autos de n° 4399-63.2013.811.0004.

Entretanto, verifico que o acordo juntado às fls. 14, não apresenta 

qualquer determinação de pagamento das despesas extraordinárias 

pleiteadas.

Frente ao exposto INTIME-SE a Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do Código de 

Processo Civil/2015, devendo aportar aos autos o título executivo judicial 

que obrigou o Executado ao pagamento das despesas extraordinárias ou, 

se manifeste nos termos dos artigos 317, 320, 515, II, 783, 801 e 924 do 

Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição do feito.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151415 Nr: 1525-42.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, CARLA VENTURINE ESTEVES - OAB:21.977, GABRIEL 

LUIZ ESTEVES - OAB:22.330

 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, para apresentar as razões recursais, 

no prazode OITO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 253050 Nr: 8396-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. A. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA 

POSTO DE COMBUSTIVEIS, JOANA DARC BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 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. 73, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176363 Nr: 10330-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. DA SILVA ME, Maria Auxiliadora da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6.171/MT

 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. 133, bem como sobre as correspondências devolvidas de 

fls. 134/135, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 247715 Nr: 4702-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo de Sousa Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Carvalho Pereira

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

OAB:SP 217.166

 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$ 18,00 (dezoito 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 253732 Nr: 8838-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusvane Quirino Rego Teixeira, Alex Teixeira 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 97/98.

 Expeça-se novo mandado de busca e apreensão.

 Cite-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 261406 Nr: 13868-60.2017.811.0004

 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: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT
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 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, prazo QUINZE dias, querendo 

apresentar impugnação à contestação de fls. 59/70 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168571 Nr: 282-92.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Willian Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocicler Oliveira Nascimento 

- OAB:19222

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158493 Nr: 11147-48.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson de Freitas Lima, Valdirene Pires da Silva 

Barros e Lima, Hélio Caetano Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Caetano Ferreira, Rubens Cheregati, Iris 

Laurenti Cheregatti, Emerson de Freitas Lima, Valdirene Pires da Silva 

Barros e Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onilda Reis Lima - OAB:25733, 

Semy Hungria Pereira - OAB:OAB/GO 11895, Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:116892, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 Intimação do exequente para, no prazo de CINCO dias, informar sobre o 

cumprimento do acordado, sendo que o seu silêncio será interpretado 

como adimplemento da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 262024 Nr: 14260-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 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. 32, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264670 Nr: 15952-34.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Residencial Vaca Brava Park

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Carlos Hernandez, Janaína de Souza 

Hernandez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ REZENDE - OAB:, 

FERNANDA SOUSA MOREIRA - OAB:17835/GO, MICHELE DE PAULA 

ZAGO PRADO - OAB:

 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 exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 27, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265237 Nr: 16328-20.2017.811.0004

 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: Aderaldo Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 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 

contestação de fls. 116/168, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173109 Nr: 6266-57.2013.811.0004

 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: Diodato Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:29.208 DF, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 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 petição 

de fls. 262/264, no prazo de CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227363 Nr: 7271-12.2016.811.0004

 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: Claudina Campos Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263803 Nr: 15363-42.2017.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social de fls. 16/18, defiro os benefícios da Justiça Gratuita, conforme o 

requerido.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 27/30.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 186691 Nr: 7614-76.2014.811.0004
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 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 Fibra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Moreira Nascimento

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

OAB:17.555-A MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se novo mandado de Busca e Apreensão, conforme o endereço à 

fl. 68.

Cumpra-se.

 Cite-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 196871 Nr: 1738-09.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. R. DA SILVA CELULARES, Valéria 

Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Promova-se a citação do executados no endereço encontrado à fl. 23v.

Cite-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 224018 Nr: 5306-96.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdSJ, ACdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís de Jesus Laurindo 

- OAB:MT 18.483-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de (10) dias, 

promover o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

2. Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 248764 Nr: 5386-26.2017.811.0004

 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: RdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSON

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante ao parecer ministerial, de fls. 49/50, defiro a realização de 

Audiência de Mediação e Conciliação.

CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser realizada em 10 de maio de 

2018, às 14h30min (horário MT) pelo Centro de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Defiro a gratuidade de Justiça, conforme requerido.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 102096 Nr: 7099-80.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Satélite Engenharia e Reflorestamento Ltda, 

Auro Lúcio Rodrigues Ribeiro, Pedro Silvério Duarte, Terezinha Aparecida 

Dela Libera Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/O, Alexandre Rodrigues da Fonseca 

Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 

MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto 

Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 101/102, sob pena de 

concordância tácita.

2. Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163570 Nr: 5165-19.2012.811.0004

 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: MSSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 VISTOS.

Trata-se de ação de divórcio litigioso, ajuizada por Mônica Silvania 

Santana Farias, em face de Walter Barroso, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

As fls. 82/82v, fora homologado o pedido de alimentos, condenando o 

requerido ao pagamento de pensão alimentícia no percentual de 75% 

(setenta e cinco por cento), do salário mínimo, bem como determinando a 

empresa empregadora do requerido procede-se ao desconto em folha de 

pagamento do requerido. Fora determinada também a avaliação dos bens 

móveis e imóvel das partes para fins de partilha.

As fls. 104 consta laudo de avaliação, atribuindo à residência o importe de 

R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e ao veículo o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), quanto à motocicleta o Oficial de Justiça não a encontrou.

A parte autora manifestou as fls. 110/111 e 118, informando que discorda 

do valor feito pelo Oficial de Justiça e requer a adjudicação do imóvel.

Ademais, ao longo dos autos, foram expedidos diversos ofícios, fls. 83, 95 

e 114, para que a referida empresa procede-se o desconto em folha de 

pagamento do requerido, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

Entretanto, as fls. 118 a requerente vem informar novamente que até o 

momento não fora efetuado o desconto em folha de pagamento do 

requerido a título de pensão alimentícia.

Compulsando os autos, observa-se as intimações do requerido estão 

sendo feitas por meio de seu advogado constituído anteriormente nos 

autos, entretanto, as fls. 82 o requerido compareceu desacompanhado de 

advogado informando que não tinha condições de constituir novo 

advogado.

Assim, a fim de evitar futuras nulidades, intime-se o requerido 

pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca das 

petições de fls. 110/111 e 118.

Após, voltem-me para deliberar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168502 Nr: 167-71.2013.811.0004
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdNFNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Atallah - OAB:18558 

OABMT, Karla Adriana Schaerfer da Silva - OAB:MT 14.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Certifique-se o depósito realizado nos autos as fls. 162/164 encontra-se 

vinculado ao presente feito junto à conta única.

Após, intime-se a inventariante para no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

comprovante expedido pela Fazenda Pública Estadual de pagamento do 

ITCD ou declaração de isenção, bem como colacionar aos autos certidões 

negativas das Fazendas Públicas.

Com a manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público para que 

se manifeste.

Por fim, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 173957 Nr: 7224-43.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Patrícia Lopes Ferreira Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 VISTOS.

Intime-se a parte exequente,, para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178078 Nr: 12371-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felisberto Pereira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Moreira & Cia Ltda, João Carlos 

Moreira, Ivanete Alves dos Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 VISTOS.

Defiro o pedido de nova 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217459 Nr: 1314-30.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEGdS, HCGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSJ

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 obrigação de trato sucessivo.Por fim, deve o meirinho e a autoridade 

policial encarregada do cumprimento do mandado prisional observar que, 

por se tratar de prisão de caráter civil, deve o conduzido ser recolhido em 

cela apropriada, ou seja, separadamente de criminosos 

comuns.Remeta-se o feito ao contador judicial para atualização do débito. 

Após, conclusos para determinar as medidas expropriatórias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221633 Nr: 3845-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCANEIRA TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de execução fiscal, em que a parte executada cumprira com o 

pagamento devido, conforme disposto em fls. 71/72, postulando pela 

extinção do feito. Vieram os autos conclusos.

Considerando que o executado efetuou o pagamento do débito, o 

processo de execução realizou o seu objetivo, abre-se vistas para 

sentença extintiva nos moldes do art. 924, II do CPC.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, em virtude 

do pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Proceda-se as baixas em eventual arresto ou penhora, se efetuadas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as 

devidas cautelas de praxe.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 269777 Nr: 866-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTIN DIVINO RODRIGUES ARANTES

 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:

 VISTOS.

Trata-se de uma Ação de Cobrança Securitária DPVAT por Invalidez 

permanente, proposta por Matim Divino Rodrigues Arantes, em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos.

O autor não juntou aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

alegada hipossuficiência, portanto não poderá gozar dos benefícios da 

judiciária gratuita caso não traga documentos suficientes a comprovar 

seus rendimentos.

Sendo assim, necessário que o autor emende a inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada.

 Ante o exposto, decido:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

sob pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 3. Promovida a emenda, nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 63017 Nr: 6072-04.2006.811.0004

 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: MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, SILFANEY 

VIEIRA NASCIMENTO - OAB:12.220, SILFARNEY VIEIRA DO 
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NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. Sobre a petição de fls. 256/257 diga ao inventariante, para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar. Após, nova conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164027 Nr: 5739-42.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Angela Rafaela Carvalho Gomes, Tatiane Almeida 

Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

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

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

 Cumpra-se integralmente o despacho de fl.220. Intimando-se o Estado de 

Mato Grosso, na pessoa de seu representante judicial, nos termos por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para manifestar-se sobre os cálculos 

elaborados pelo contador de fls.218/219.

Com a juntada da manifestação, volte-me os autos conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 196608 Nr: 1529-40.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdC, MAdC, Luciana Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Sandro de Freitas Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos..

1. Cumpra-se com a decisão proferida nos autos em apenso.

2. Intime-se a parte autora para que traga cálculo atualizado do dívida.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240386 Nr: 16592-71.2016.811.0004

 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: Valdivina Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 VISTOS.

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito e anulação de 

negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por 

Valdivina Gomes da Silva, em face de Banco BMG S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 As fls. 145/148 recebeu a inicial e designou audiência de conciliação, fls. 

153, a qual restou infrutífera.

O requerido apresentou contestação no prazo legal, fls. 155/227.

A requerente apresentou impugnação à contestação, as fls. 228/229, 

requerendo a realização de audiência de instrução e julgamento.

O processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou, 

conhecido diretamente o pedido da parte autora, tendo em vista o seu 

estado. O processo até o momento, não apresenta vício ou qualquer 

irregularidade que enseje providências desse Juízo.

 Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo que 

a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.

Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

março de 2018, às 16:00 (MT) horas.

 Intimem-se as partes a apresentarem rol de testemunhas cuja oitiva se 

pretende, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, 

sob pena de restar precluso tal direito.

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 253504 Nr: 8697-25.2017.811.0004

 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: Larissa Karoline Barbosa Guirra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíolla Parreira Almeida - 

OAB:20.976 MT, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Reestabelecimento de Pensão por Morte c/c com 

Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, ajuizada por 

Larissa Karoline Barbosa Guirra em face do Estado de Mato Grosso, todas 

devidamente qualificadas nos autos.

 As fls. 60/61 foi indefiro o pedido de antecipado, deferiu-se o pedido de 

gratuidade da justiça. Não foi designada Audiência de Conciliação uma vez 

que o polo passivo se trata da Fazenda Pública.

O requerido apresentou contestação no prazo legal, fls. 65/66, juntando 

documentos a serem utilizados como elemento probatório.

A requerente apresentou impugnação à contestação, as fls. 74/78, 

requerendo a designação de Audiência de Instrução e Julgamento, bem 

como a oitiva de testemunhas e a análise das provas acostadas aos 

autos.

O processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou, 

conhecido diretamente o pedido da parte autora, tendo em vista o seu 

estado. O processo até o momento, não apresenta vício ou qualquer 

irregularidade que enseje providências desse Juízo.

 Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo que 

a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.

Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 

abril de 2018, às 16h00 (MT) horas.

 Intimem-se as partes a apresentarem rol de testemunhas cuja oitiva se 

pretende, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, 

sob pena de restar precluso tal direito.

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 260205 Nr: 13074-39.2017.811.0004

 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: DBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB: 

20.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Devidamente citado, conforme certificado as fls. 97, o requerido não se 

manifestou nos autos, deixando decorrer o prazo, motivo pelo qual lhe 

DECRETO A REVELIA.

2. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as 
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provas que pretende produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do 

feito no estado em que encontra.

3. Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 264916 Nr: 16119-51.2017.811.0004

 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: Industria de Produtos Cerâmicos FAAT Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argitec Indústria e comércio de produtos 

Cerâmicos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO 

MARTINS - OAB:14990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11483-B/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de ação de adjudicação compulsória, ajuizada por Indústria de 

Produtos Cerâmicos FAAT Ltda. Me, em face de Argitec Industria e 

Comércio de Produtos Cerâmicos Ltda.

Na inicial a parte autora manifesta interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação.

Entretanto, o requerido, as fls. 90 manifestou-se pela não realização, 

requerendo o cancelamento da audiência marcada.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Assim, indefiro o pedido retro, mantendo a audiência anteriormente 

designada.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 269642 Nr: 769-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de uma Liquidação de Sentença proposta por Gabriel Oliveira 

Neto, em face de Ympactus Comercial Ltda e de seus sócios: Carlos 

Nataniel Wanzeler, Carlos Roberto Costa e James Matthew Merrill, todos 

devidamente qualificados nos autos.

O autor não juntou aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

alegada hipossuficiência, portanto não poderá gozar dos benefícios da 

judiciária gratuita, caso não traga documentos suficientes a comprovar 

seus rendimentos.

Sendo assim, necessário que o autor emende a inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada.

 Ante o exposto, decido:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

sob pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 3. Promovida a emenda, nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 269798 Nr: 887-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Romeu Luiz Bokorni, Aline Rosa Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Epaminondas Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:16647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 Citem-se, por via edital, o requerido, deixo de intimar os confinantes, 

conforme art. 246, §3º do CPC.

Por edital, citem-se os réus incertos e desconhecidos, bem como os 

terceiros interessados, com prazo de trinta dias.

 Notifiquem-se, via postal, os representantes da Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal, remetendo cópias da Inicial e dos documentos que a 

Instruem.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 269833 Nr: 904-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. F. da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do valor da ação, R$ 36.084,27 (trinta e seis mil e oitenta e quatro reais e 

vinte e sete centavos), conforme art. 829 do CPC, ou nomear bens à 

penhora, nos termos do artigo 829, § 2º do mesmo diploma legal.

Caso não proceda o executado com o pagamento da dívida ou tampouco 

venha a nomear bens a penhora, proceda o Sr. Oficial de Justiça com a 

penhora e avaliação de tantos quantos bens necessários forem para 

satisfazer a obrigação, nos termos do art. 829, § 1º do já referido instituto 

processual.

Não sendo encontrado o executado, com fulcro no art. 830 do CPC, 

proceda o Sr. Meirinho com o arresto dos bens do devedor nas condições 

mencionadas no item 2.

Efetivada a penhora ou o arresto intime-se as partes da realização da 

audiência de conciliação a ser realizada na sala de audiências deste 

Juizado segundo pauta da referida Vara, alertando o executado que o seu 

não comparecimento ensejará a decretação da revelia e que será a 

oportunidade para que apresente Embargos (art. 52, IX da Lei 9.099/95) 

por escrito ou verbalmente, conforme estabelecido na Lei.

Alerte-se a Conciliadora quanto da realização da audiência a respeito das 

possibilidades do artigo 53 da Lei 9.099/95.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 269875 Nr: 930-96.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia da Silva Souza Montalvão, Eduvio Montalvão 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Oliveira Souza

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 Citem-se, por via edital, o requerido, deixo de intimar os confinantes, 

conforme art. 246, §3º do CPC.

Por edital, citem-se os réus incertos e desconhecidos, bem como os 

terceiros interessados, com prazo de trinta dias.

 Notifiquem-se, via postal, os representantes da Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal, remetendo cópias da Inicial e dos documentos que a 

Instruem.

 Às providências.

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

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270035 Nr: 1054-79.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. D. G. Passos & Cia Ltda, Douglas Djonathan 

Gomes dos Passos, Onildo Cintra Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Estando devidamente instruída a petição inicial com a Certidão da dívida 

ativa (art. 6º, § 1º da Lei 6.830/80).

Determino a citação do executado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora.

Cite-se como requerido pela exequente.

No caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito exeqüendo.

Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do bem, fazendo 

constar o valor no termo ou auto de penhora.

 Após, intime-se o devedor para, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º 

da Lei 6.830/80.

Cite-se e intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270047 Nr: 1061-71.2018.811.0004

 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): KELLY DE MORAIS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Defiro a liminar requerida de busca e apreensão de um veículo marca 

WOLKSWAGEN, modelo Tiguan 4Motion, 2.0 16V 4P, ano fabricação 

2010/2011, chassi WVGSV65N9BW015383, placa NVV 0003, cor branca 

e renavam nº 00259447382, que se encontram em posse do requerido.2 – 

Defiro ao meirinho as prerrogativas do art. 212, §2o. do CPC. 3 – Buscado 

e apreendido, o bem deverá permanecer nesta comarca, junto ao 

depositário indicado pela autora, até o término do prazo de resposta do 

réu. 4 – Transcorrido prazo de resposta, poderá o bem ser conduzido ao 

local de interesse do autor.5 – Cite-se o réu para, querendo, no prazo de 

05 dias, purgar a mora e/ou oferecer resposta no prazo de 15 dias, art. 

3o, §§ 2o e 3o do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 

10.913/04.6 – Para pronto pagamento, fixo honorários em 10% do valor 

dado à causa. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270250 Nr: 1181-17.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

O requerente, com a exordial, traz pedido pela concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça.

Prescreve o art. 4º. da Lei 1.060/50, que com a simples afirmação da parte 

de que não possui condições de arcar com as custas do processo, serão 

concedidos os benefícios da assistência judiciária.

Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada. Eis o 

ensinamento firmado pelo insigne jurista NELSON NERY JÚNIOR:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a 

natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte 

econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.”

A natureza da ação, bem como os elementos coligidos neste processo, 

deixam claro que o mesmo possui condições de arcar com as custas 

processuais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça 

requerido na exordial.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, recolher as 

custas referente ao processo, sob pena de indeferimento.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270319 Nr: 1228-88.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kênio Paulo dos Santos Vilela

 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:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro a Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil.

CITE-SE o requerido e INTIME-SE o requerente – este só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do CPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser realizada em 17 de maio de 2018, às 

15h00min(MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270482 Nr: 1334-50.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvador Moreira dos Santos, José Soares Pimentel, 

GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Neto & Santos Ltda, José Frazão 

Neto Santos, Almir Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, Jerônimo Alberto de Carvalho Custódio - OAB:22.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro a Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, para todos os requerentes.

CITEM-SE os requeridos e INTIMEM-SE os requerentes – estes só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do CPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser realizada em 17 de maio de 

2018, às 14h30min(MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 
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334, § 8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166801 Nr: 9370-91.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves Sbrissa Abud

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capemisa Seguradora de Vida e Previdência 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 190.

2. Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 172019 Nr: 4841-92.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Honda S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arísio Monteiro de Magalhães 

- OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, 

Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 217, informando quanto ao 

pagamento da obrigação, sob pena de concordância tácita.

2. Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 198761 Nr: 2980-03.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do embargante. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 269, I, CPC.Deverão as parcelas relativas aos meses 

de dezembro de 2014, janeiro e fevereiro de 2015 ser excluídas da 

execução em apenso, prosseguindo a ação com a cobrança das 

prestações relativas aos meses de novembro e dezembro de 2014, 

descontados os valores já quitados pelo embargante (fls. 20/24). Acerca 

dos honorários há sucumbência recíproca porque cada litigante foi 

parcialmente vencedor e vencido. Custas pelo requerente. Remetam-se 

cópias da presente decisão ao feito em apenso.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240063 Nr: 16296-49.2016.811.0004

 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: Edna Aparecida de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando o parcelamento das custas processuais, designo o dia 10 

de maio de 2018, às 15h00min (horário MT), para a realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação.

Cite-se o requerido e intime-se a parte autora, nos termos do art. 334 e 

seguintes do CPC, para comparecerem na audiência acima designada, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da Justiça 

(art. 334, §8º do CPC).

 Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240739 Nr: 16822-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Resende de Sousa - ME, Valdete 

Resende de Sousa, Valdineide Resende de Sousa

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que a para que a parte 

exequente efetive o pagamento da referida diligência, bem como junte o 

comprovante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243446 Nr: 1691-64.2017.811.0004

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glebe Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 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): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 246479 Nr: 3840-33.2017.811.0004

 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: Leontina da Costa Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ademir de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Medida Liminar de 
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Urgência ajuizada por Leontina da Costa Cardoso, em face de José 

Ademir de Assis, em que a autora requer a concessão da justiça gratuita, 

alegando ser hipossuficiente, pois a mesma é aposentada, recebendo um 

salário mínimo mensal.

A presente ação fora proposta a cerca de um ano, com o pedido de 

Justiça Gratuita supramencionado, no entanto não contém nos autos 

determinação que conste expressamente a concessão do benefício para 

a autora, mesmo que o processo tenha tramitado como se deferido fosse.

 Diante do exposto, como forma de suprir a eventual omissão, defiro o 

pedido de justiça gratuita à autora, nos termos dos artigos 98 e 99.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 250776 Nr: 6794-52.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 VISTOS.

Intime-se a parte executada por meio de seu defensor, para no prazo de 

10 (dez) dias manifestar acerca do pedido de desistência do feito, de fls. 

63.

 Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 255577 Nr: 9955-70.2017.811.0004

 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: Adriana Queiroz do Nascimento Pinhorati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamburi Construções e Participações Ltda, 

Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, 

movida por Adriana Queiroz do Nascimento Pinhorato, em face de Tamburi 

Construções e participações Ltda e Golden Gestão de Negócios 

Imobiliários Ltda, todos qualificados nos autos.

Em sede de antecipação da tutela, requer que seja a empresa ré 

compelida a entregar as chaves do imóvel, com o competente Habite-se, 

bem como que seja efetuado o congelamento retroativo do saldo devedor 

desde 27 de fevereiro de 2016, data prevista para a entrega das chaves e 

por fim, que seja autorizado o depósito em juízo das demais parcelas do 

imóvel, sem qualquer multa e juros, somente correção.

As fls.213/215v, a liminar pleiteada foi parcialmente deferida, tão somente 

autorizando o deposito judicial das parcelas vincendas nos termos 

contratados até a entrega das chaves e concessão do habite-se.

Já as fls.251/258, a autora pleiteia que a requerida se abstenha em de 

inserir seu nome nos órgão de proteção ao credito, eis que o pagamento 

das parcelas está sendo depositado em juízo, bem como pleiteia pela 

suspensão da emissão de boletos das parcelas anuais – PPA, uma vez 

que o pagamento desta está estipulada em clausula contratual, para o 

prazo de 12 meses após a entrega das chaves do imóvel (Pagina 31, item 

m).

Em analise minuciosa dos autos pude constatar que o pagamento das 

Parcelas Anuais – PAA, está condicionada ao prozo de 12 meses após a 

entrega das chaves do imóvel (Pagina 31, item m), porem nota-se que a 

entrega das chaves do imóvel, prevista para 27/02/2016, não ocorreu, 

configurando portanto impedimento para cobrança da PAA, que conforme 

clausula contratual, está condicionada a entrega das chaves do imóvel.

Neste sentido é valido ressaltar que as normas e princípios aplicáveis aos 

contratos sinalagmáticos, somente pode ser exigida após a realização da 

contraprestação que lhe corresponde, isso porque vigora a cláusula geral, 

denominada exceção de contrato não cumprido - exceptio non adimpleti 

contratus -, prevista no art. 476 do Código Civil, que assim dispõe: "nos 

contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 

obrigação, pode exigir o implemento da do outro".

Sobre o tema, leciona Orlando Gomes, em sua obra Contratos, 10ª ed., Rio 

de Janeiro: Forense, 1984, p. 78, in verbis: "Visto que a interdependência 

das obrigações é da essência dos contratos sinalagmáticos, cada 

contraente não pode, antes de cumprir sua obrigação, exigir do outro 

adimplemento da que lhe incumbe. Diz-se que pode opor ao outro, 

paralisando a execução do contrato, a exceção da inexecução, conhecida 

como exceptio non adimpleti contratus, literalmente exceção de contrato 

não cumprido".

No caso dos autos, as partes celebraram "Promessa de Compra e Venda - 

Contrato de Construção e Incorporação" (fls. 45/82), prevendo que as 

chaves seriam entregues em 27/02/2016, com clausula contratual de 

pagamento de PAA a ser paga após entrega das chaves, porem mesmo 

não tendo ocorrido a entrega do imóvel foi emitido boleto de cobrança da 

PAA no valor de R$ 7.499,97 (sete mil quatrocentos e noventa e nove 

reais e noventa e sete centavos).

Assim, verifico que ocorreu violação da cláusula de pagamento 

condicional à entrega das chaves, deste modo o pedido da autora, está 

em conformidade com o disposto no artigo 476 do Código Civil, uma vez 

que enquanto persistir a mora do requerido na entrega das chaves, não 

se pode exigir do promissário comprador o cumprimento de suas 

obrigações.

A esse respeito, a jurisprudência:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL - ENTREGA - EXPIRAÇÃO DO 

PRAZO - UNILATERALIDADE - CONSTRUTOR - MORA - PAGAMENTO DAS 

PRESTAÇÕES - SUSPENSÃO - DEVOLUÇÃO.

 1. Conforme a cláusula geral do contrato não cumprido, um contratante 

não pode, antes de cumprir a sua obrigação, exigir do outro o 

adimplemento que lhe incumbe.

 2. Demonstrado que a construtora está em mora quanto à entrega do 

imóvel prometido à venda, pois sequer concluiu a fundação, o que a levou 

a descumprir o prazo de entrega e o de tolerância previstos 

contratualmente, justifica-se o pedido de suspensão do pagamento das 

parcelas contratuais vincendas, bem como o levantamento das parcelas 

vencidas recolhidas judicialmente."(Agravo de Instrumento 

1.0024.12.200954-1/002, Relator Des. Eduardo Mariné da Cunha, Data da 

publicação da súmula: 24/04/2013).

Portanto, demonstrado que a única responsável pelo descumprimento do 

contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado 

atraso na entrega do imóvel objeto da avença, foi a requerida, não há 

motivo para que a autora quite as prestações do contrato referente a 

Parcela Anual-PAA, devendo ser suspenso o pagamento destas parcelas.

Deste modo, DEFIRO o pleito de fls.251/254, e determino que a requerida 

se abstenha em efetuar a cobrança das Parcelas Anuais, até que seja 

devidamente cumprido o item m da Pagina 31, do contrato de compra e 

venda firmado entre as partes.

DETERMINO a exclusão do nome da requerente dos cadastros de 

proteção ao crédito quanto à dívida aqui discutida, devendo a promovida 

informar a este Juízo o cumprimento desta determinação no prazo de 05 

(cinco) dias.

Mantenho a realização dos depósitos judiciais deferidos liminarmente as 

fls.213/215v, e a realização de audiência de conciliação designada para o 

dia 08 de março de 2018, às 13h30min.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 258937 Nr: 12111-31.2017.811.0004

 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: Vanderlei Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.
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Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268222 Nr: 18195-48.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM, JRCM, FMN, RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 18195-48.2017 - cód. 268222

Vistos.

Recebo a inicial com suas emendas uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 Diante do fato de que nos autos de cód. 254331 já há audiência de 

conciliação designada, deixo de designar audiência para a mesma 

finalidade, nos termos do art. 334, §4º, II do CPC.

Ante a alegada conexão existente entre a presente com os autos de cód. 

nº 254331, promova-se o apensamento de ambas as ações para 

julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do CPC.

 Aguarde-se a realização da audiência designada nos autos acima 

mencionados.

 Não havendo acordo, CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 

231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Após, tornem os autos conclusos para análise do pedido liminar.

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

Às providências.

Barra do Garças, 06 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 62934 Nr: 6023-60.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS E FILHOS LTDA, Ivone Ferreira de 

Carvalho Freitas, Wendell de Carvalho Freitas, Pablo Carvalho de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli da Rocha Magri - 

OAB:6103/MT, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Vistos.A executada vem aos autos informar que diante da restrição 

efetuada neste feito via RENAJUD, encontra-se impedida de emitir a 

documentação relativa ao licenciamento do bem junto ao Ciretran local, 

bem como de uso e dispor do bem.Conforme consta dos autos, devido ao 

não .Não obstante, temos que a restrição lançada nos autos, impedindo a 

circulação do bem, mostra-se excessiva. Neste sentido:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO DADO 

EM PENHORA. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. Quanto ao 

pedido de restrição de circulação dos veículos, registro que o RENAJUD 

consiste em sistema de restrição judicial de veículos que autoriza a 

comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e o DENATRAN 

(Departamento Nacional de Trânsito), permitindo a efetivação de ordens 

judiciais de restrição de veículos automotores na base de dados do 

Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. Em que pesem 

os argumentos da agravante, tenho que a concessão do pleito resulta em 

medida extrema, descabida no presente momento, em virtude da restrição 

total sobre o veículo. Além disso, a restrição de transferência do bem já se 

mostra suficiente ao fim pretendido, sendo desnecessária a imposição de 

medida mais gravosa. (TRF 04ª R.; AG 5037219-51.2016.404.0000; Quarta 

Turma; Rel. Juiz Fed. Sérgio Renato Tejada Garcia; Julg. 19/10/2016; DEJF 

21/10/2016)Assim, na presente data efetuou-se a restrição somente para 

transferência do bem, conforme comprovante anexo.1.Defiro o pedido de 

fls. 283. Expeça-se mandado de avaliação e penhora dos bens constritos, 

a ser cumprido no endereço do executado Wendel fornecido as fls. 240, 

devendo o executado ser intimado da mesma imediatamente ou via postal 

nos termos do art. 841, §2º do CPC.2.Cumprido o item acima, abra-se 

vistas às partes para se manifestarem, no prazo de 10 (cinco) dias, sobre 

a avaliação, e que o exeqüente informe, no mesmo ato, sobre a intenção 

de adjudicar ou alienar o bem, conforme lhe é de direito, art. 825, I e II do 

CPC.Intime-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 198456 Nr: 2771-34.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Figueiredo

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Teixeira Guimarães - 

OAB:21665-0/MT

 VISTOS.

Intime-se a parte executada, pessoalmente, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar os dados bancários para transferência dos valores 

depositados, sob pena de arquivamento.

Sendo apresentados os dados bancários, promova-se a transferência 

sem maiores delongas.

Transcorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245201 Nr: 2935-28.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. G. Ribeiro & Cia Ltda, CLEIDE MARIA 

CAMPOS VIEIRA, Valter Geraldo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido retro, posto que já transcorreu prazo superior ao 

postulado.

2. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar quanto 

à compensação, sob pena de, no seu silêncio, esse Juízo entender como 

concordância tácita.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 246442 Nr: 3818-72.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itau Seguros de Auto e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Antonio Inocêncio, LATICÍNIOS CAJES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana rita dos reis petraroli - 

OAB:SP/130291, Victor José Petraroli Neto - OAB:SP/31.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:MT 5.048

 “Vistos etc. 1) Tendo em vista a ausência da testemunha, que deixou de 

comparecer, impossível a realização da presente audiência. 2) Designo o 

dia 22 de março de 2018 as 14h00min (MT). 3) Proceda-se com a 

condução coercitiva da testemunha. 4) Certifique-se quanto a 

apresentação de justificativa à ausência, a fim de analisar a aplicação de 

multa à testemunha, nos termos do art. 455, §5º do CPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 251436 Nr: 7291-66.2017.811.0004

 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: LSMS, WLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRS

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

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Tendo em vista a certidão juntada aos autos em fls. 36, designo 

audiência para o dia 22 de março de 2018, às 12h00min (MT) audiência de 

conciliação que será realizado no Núcleo de Conciliação e Mediação.

 2. Expeça-se nova carta precatória à Comarca de Mineiros- GO, 

observando o endereço apresentado em fl. 40, citando o requerido, bem 

como intimando-o da data da solenidade designada, devendo ser 

observado o art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei 5.478/68.

 3. Intime-se a autora, pessoalmente, a comparecer, com as advertências 

do art. 8º da Lei 5.478/68.

 4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267780 Nr: 17861-14.2017.811.0004

 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: Poliana M. de Carvalho, Poliana Marques de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adaides Pereira Gervásio

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido retro.

 2. Com base no art. 98, §6º do CPC e art. 468, §7º da CNGC, concedo o 

parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes iguais e 

sucessivas.

3. Denota-se que a parte autora juntou comprovante de pagamento 

apenas referente à primeira parcela das custas judiciais, não havendo 

informação nos autos acerca do pagamento referente às despesas com 

Distribuidor e Contador. Assim, INTIME-SE a requerente para, no prazo de 

10 (dez) dias, acostar comprovante de pagamento dos emolumentos 

cartorários.

4. Transcorrido o prazo, com ou sem pagamento, nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 66420 Nr: 25-77.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bebop Com. De Confecções e Calçados ltda - 

73.491.243/0001-43, Lioneide Vieira de Oliveira, Elza Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido retro, posto que já transcorreu prazo superior ao 

postulado.

2. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar quanto 

à compensação, sob pena de, no seu silêncio, esse Juízo entender como 

concordância tácita.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 68859 Nr: 2326-94.2007.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tamburi Empreendimentos de Turismo & Hotelaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Izaias Mariano dos Santos Filho - OAB:5313-A, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 Vistos...

1 – Recebo os embargos apresentados, fls. 225/226, pois tempestivos, 

conforme certidão de fls. 228.

2 – Intime-se o embargado, face os efeitos infringentes, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar contrarrazões.

3 – Após, transcorrido o prazo supra, com ou sem apresentação de 

resposta, voltem-me para apreciação do mérito dos embargos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 94501 Nr: 8296-07.2009.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tamburi Empreendimentos de Turismo & Hotelaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos...

1 – Recebo os embargos apresentados, fls. 225/226, pois tempestivos, 

conforme certidão de fls. 228.

2 – Intime-se o embargado, face os efeitos infringentes, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar contrarrazões.

3 – Após, transcorrido o prazo supra, com ou sem apresentação de 

resposta, voltem-me para apreciação do mérito dos embargos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 186854 Nr: 7748-06.2014.811.0004

 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: Ronaldo Edvan Pereira

 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:

 Vistos

 1. Ciente do Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso na remessa necessária/apelação nº. 132175/2016 

reformando parcialmente a decisão a quo.

2. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos para, no prazo de 10 

(dez) dias, requererem o que entenderem de direito.

3. Não havendo provocação do interessado, decorrido o prazo acima 

mencionado, certifique-se e arquivem-se os autos e aguarde-se a 

manifestação da parte interessada, caso em que o feito será 

desarquivado para fins de cumprimento do julgado.

Intimem-se.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 95304 Nr: 208-43.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Jacinto de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Ademais, com razão o Ministério Público, dado que os efeitos da 

reabilitação são automáticos, seja para fins do art. 64, inc. I, CP, seja para 

fins do art. 202, Lei 7.204/84, e art. 748, CPP. Aliás, o único efeito prático 

persistente é eventual reabilitação quanto aos efeitos descritos no art. 92, 

inc. III, CP, conforme art. 93, parágrafo único, CP. Porém, não foi, na 

sentença, determinada a aplicação dos efeitos do art. 92, inc. III, CP. 

Assim, o pedido, ainda que no juízo da condenação, não apresenta 

utilidade.5.Intimem-se e arquive-se. Barra do Garças, 05.02.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167125 Nr: 9820-34.2012.811.0004
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domírcio Miguel Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 167125

1. Trata-se de executivo de pena em face de Domírcio Miguel Leite, 

nascido em 23.10.1978, filho de Espôncia Amada Leite, ostentando 

condenação à pena corpórea de 06 (seis) anos de reclusão, por ofensa 

ao art. 121, caput, CP, tendo os fatos sido cometidos em 28.05.2012.

 2. Em audiência admonitória (fl. 20), fixadas condições de cumprimento do 

regime semiaberto.

 3. Decretada sua regressão, por ausência de cumprimento (fls. 46-47), 

foi expedido mandado de prisão e precatória para regularização da prisão 

em outra comarca (fls. 51-53).

 4. Não acolhida a justificativa, a regressão cautelar foi convolada em 

definitiva (fl. 65).

 5. Conquistou o reeducando nova progressão (fl. 86-87) para o 

semiaberto. Diante do não cumprimento das condições, decretada nova 

regressão cautelar (fl. 110) e expedido mandado de prisão.

 6. Sobreveio comunicação de execução da prisão em 30.01.2018 (fl. 

114v), em Aparecida de Goiânia/GO.

 7. Dispositivo:

 a) Atualize-se o cálculo, consignando como data-base, a data da última 

prisão (30.01.2018);

 b) Requisite-se da Sejudh a remoção do preso para Barra do Garças;

 c) Expeça-se precatória para a Comarca de Aparecida de Goiânia com a 

finalidade de: 1) regularização da prisão; 2) realização de audiência de 

justificação; 3) solicitação ao referido juízo anuência para a transferência 

do executivo de pena para a mencionada Comarca;

 8. Substitua-se a guia de execução provisória por definitiva.

 9. Incabível indulto ou comutação, dada a falta grave ensejadora da 

regressão cautelar.

 10. Notifique-se Ministério Público e Defensoria Pública.

 Barra do Garças, 05.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 87301 Nr: 1254-04.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Renato Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 Intimação do Advogado Blainy Danilo Matos Barbosa - OAB/MTMT 16.023 

para no prazo de 03 (três ) dias, devolver os autos em cartório, sob as 

penas do artigo 234 § 2º do NCPC (CNGC-artigo 431), em conformidade 

com o item nº 18.1.2.- do Provimento- 56/2007- CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 215871 Nr: 391-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 Intimação do Advogado Blainy Danilo Matos Barbosa - OAB/MTMT 16.023 

para no prazo de 03 (três ) dias, devolver os autos em cartório, sob as 

penas do artigo 234 § 2º do NCPC (CNGC-artigo 431), em conformidade 

com o item nº 18.1.2.- do Provimento- 56/2007- CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 230835 Nr: 9650-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Campos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Intimação do Advogado Rogério Nóbrega da Silva - OAB/MT 14.736-A, 

para no prazo de 03 (três ) dias, devolver os autos em cartório, sob as 

penas do artigo 234 § 2º do NCPC (CNGC-artigo 431), em conformidade 

com o item nº 18.1.2.- do Provimento- 56/2007- CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 233279 Nr: 11459-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Carvalho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Intimação de advogado para devolver autos.

Intimação do Advogado Ana Karla Brandi Hohlenverger - OAB/MT 17.584, 

para no prazo de 03 (três ) dias, devolver os autos em cartório, sob as 

penas do artigo 234 § 2º do NCPC (CNGC-artigo 431), em conformidade 

com o item nº 18.1.2.- do Provimento- 56/2007- CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 20986 Nr: 563-05.2000.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Xisto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 20986

1. Remeta-se a arma ao Exército (fl. 17).

 2. Após, arquive-se.

 Barra do Garças, 05.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 214528 Nr: 12174-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Paulo Benevides do Carmo Filho, Hiago 

Saraiva Ferrari, Luiz Fernando Peres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, 

Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Intimação do Advogado Blainy Danilo Matos Barbosa - OAB/MTMT 16.023 

para no prazo de 03 (três ) dias, devolver os autos em cartório, sob as 

penas do artigo 234 § 2º do NCPC (CNGC-artigo 431), em conformidade 

com o item nº 18.1.2.- do Provimento- 56/2007- CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 214604 Nr: 12236-67.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Campos David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 Intimação do Advogado Fernando Saldanha Farias - OAB/MTMT 

MT-15.512 para no prazo de 03 (três ) dias, devolver os autos em cartório, 
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sob as penas do artigo 234 § 2º do NCPC (CNGC-artigo 431), em 

conformidade com o item nº 18.1.2.- do Provimento- 56/2007- CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 222923 Nr: 4632-21.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Henrique Silva Salermo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 222923

 Trata-se de executivo de pena, cujo reeducando foi condenado à pena 

que totaliza 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses, cumprindo atualmente no 

regime semiaberto, condicionado ao monitoramento eletrônico.

 Às fls. 165/171, é informado pelo Ministério Público o descumprimento das 

condições impostas em audiência admonitória, que determinou a 

progressão do reeducando ao regime semiaberto, fls. 84/87, a saber 

recolhimento domiciliar noturno e a manutenção do funcionamento do 

equipamento de monitoramento eletrônico, especialmente atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar ou prejudicar a transmissão das informações para a 

Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica.

 Cumulativamente, requer a regressão do reeducando ao regime fechado.

 É o breve relato.

 Diante das informações colhidas, aufere-se que o reeducando está 

furtando-se da aplicação da lei penal, vez que ciente das condições 

impostas em audiência admonitória, este se recusa a cumpri-las 

integralmente ao manter seu equipamento de monitoramento eletrônico 

descarregado por diversos dias, conforme ofício n°26/2018/CPBG-MT.

 Deste modo, à luz do art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, 

regrido cautelarmente o reeducando ao regime fechado, expedindo-se 

mandado de prisão, como garantia a execução da pena imposta ao 

reeducando em r. sentença.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma 

regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais 

rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante 

da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das 

hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução 

ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido 

previamente o condenado.

 Expeça-se mandado de prisão, com validade até 05.02.2034

 Buscando garantir os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, 

cumprido o mandado de prisão, deverá o reeducando ser apresentado à 

este Juízo para a realização de audiência de custódia e justificação.

Intimem-se, cumpra-se.

 Barra do Garças, 06.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 176165 Nr: 10094-61.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pricila Moreira dos Santos, Kelly Cristina da 

Silva Cândido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718, Marcos Antônio Queiroz Fullin - OAB:MT 

11.116

 Decisão

Autos 176165

1. Defiro o pedido de fls. 196-197.

 2. Intime-se, por DJE, a defesa técnica de Kelly Cristina da Silva Cândido, 

para apresentar alegações finais.

 Barra do Garças, 06.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 227036 Nr: 7074-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson dos Santos Souza, Aderito Lucas 

Soares Queiroz, Higor Júnior Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Paulo Mayruna Siqueira Belém - 

OAB:MT 15.672

 Decisão

Autos 227036

1. Arquive-se.

 Barra do Garças, 06.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 257247 Nr: 11027-92.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Pereira da Silva, Evandro Siriqueira de 

Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Autos nº 11027-92.2017.811.0004 – Cód.: 257247

Vistos, etc.

Recebo a apelação interposta pela defesa dos réus Evandro Siriqueira de 

Aquino e Marlene Pereira da Silva (CPP, art. 593).

Intime-se o apelante para o oferecimento de suas razões, no prazo de 08 

dias (CPP, art. 600).

Oferecidas as razões (CPP, art. 600), encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para contrarrazoar.

Em seguida, apresenta as razões e contrarrazões, remetam-se os autos 

ao e. Tribunal de Justiça para análise e julgamento do apelo interposto, 

grafando as nossas homenagens.

No que tange ao pedido formulado pela defesa dos réus para a 

apresentação das razões recursais na Superior Instância, nos termos do 

art. 600, §4º, do Código de Processo Penal, deixo de acolhê-lo, declarando 

a inconstitucionalidade ‘incidenter tantum’ da referida norma, por 

incompatibilidade com o art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, 

(incluída pela EC n.º 45/2004), que assegura a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam 

a celeridade de sua tramitação.

Não bastasse isso, tal preceito legal não mais é compatível com o princípio 

da economia processual, que impõe dispensa à prática de atos inúteis, 

ociosos, supérfluos e desnecessários, mormente aqueles que oneram o 

Estado e, consequentemente, à sociedade.

Ora, o encaminhamento dos autos à Superior Instância para a 

apresentação das razões recursais, com a sua posterior devolução ao 

Juízo de piso para a apresentação das contrarrazões, é incompatível com 

a atual fase do direito processual constitucional.

Intimem-se e se cumpra com máxima urgência por se tratar de processo 

com réu preso.

Barra do Garças/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 265019 Nr: 16184-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanio Vieira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, RECEBO a denúncia em 

desfavor do denunciado EVANIO VIEIRA RIBEIRO em todos os seus 

termos.In casu, não houve alteração dos requisitos, estando presentes os 

indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que autorizam a 

prisão preventiva, bem como o periculum in libertatis do flagranteado, 

conforme devidamente fundamento em decisão que decretou a prisão 

preventiva e indeferiu a revogação anteriormente.Inclusive o réu interpôs 

habeas corpus nº 1000463-15.2018.8.11.0000, havendo a liminar sido 

indeferida pela 3ª Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Por fim, a prisão preventiva está sujeita à cláusula 

rebus sic stantibus. Não advindo alteração no quadro fático que a ensejou 

em um primeiro momento, não há que se falar em revogação da medida 

cautelar extrema, nos termos do art. 316 do CPP. Posto isso, com fulcro 

nos art. 312 e seguintes, do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão por não vislumbrar alteração dos requisitos da prisão 

preventiva.Designo o dia 07/03/2018, às 12:15 horas (horário oficial de 

Cuiabá/MT), para a audiência de instrução e julgamento.(...) 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 05 de fevereiro de 2018..Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222878 Nr: 4601-98.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Goveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela- 

Defensor Público - OAB:

 Vistos, etc.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

09.02.2018, às 14:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 230831 Nr: 9646-83.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Goveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela- 

Defensor Público - OAB:

 Vistos, etc.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

09.02.2018, às 14:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 256261 Nr: 10392-14.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18.256/MT

 Vistos e etc.

Certifique-se acerca decurso do prazo, sem que tenha havido 

apresentação de razões pela defesa, havendo apenas apresentado 

pedido de liberação dos bens (fls.835/386).

Caso decorrido o prazo, ante a inércia dos advogados constituídos pelos 

réus em apresentar as razões recursais, intime-se pessoalmente o 

acusado para que constitua novo causídico, ou informe a impossibilidade 

financeira para constituir advogado particular, no prazo de 10 (dez) dias.

Noticie-se à OAB/MT acerca do ocorrido para providências.

Findo o prazo, sem que haja a constituição de novo causídico, ou desde 

que, que informe os réus não possuirem condições para constituir 

advogado particular, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para 

patrocinar os interesses dos réus, a qual deverá ser intimada de tal 

nomeação, e apresentar as razões recursais, no prazo legal.

Acerca dos pedidos de liberação dos veículos em favor dos réus, e 

indisponibilidade dos veículos em favor da vítima, manifeste-se o parquet 

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CLAUDINO 

BORTOLANZA - MT0021716A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 24/04/2018 Hora: 13:40, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002281-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNA ISABELLY SILVA FERRO (EXECUTADO)

PEDRO HENRIQUE SANTOS BOHRER (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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ISAC VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JEAZIEL 

VICTOR TEIXEIRA LIMA - MT0019406A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 24/04/2018 Hora: 14:00, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ISAC VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, a concessão da tutela 

provisória em análise de cognição sumária fere o princípio do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a 

satisfação da pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à 

parte contrária, descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na 

demora. De bom alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à 

categoria de norma fundamental pelo código de processo civil e, portanto, 

devem ser seguidos, posto que os princípios são verdadeiros mandados 

de otimização. 3. Em relação ao ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 
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demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, com fulcro na inteligência extraída no art. 300, do CPC, INDEFIRO 

o pedido do promovente de tutela provisória de urgência, ante a ausência 

dos requisitos legais. 8. Designe-se enseada conciliatória e proceda com a 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

13. Expeça-se o necessário. 14. Intime-se. 15. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010709-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

MARINA BERNARDES GUIMARAES PRUDENTE OAB - MT0008282S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIO A SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010709-70.2017.811.0004 Pólo Ativo: PATRICIA PEREIRA 

NONATO Pólo Passivo: OLIMPIO A SILVA - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

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 da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. 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. 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). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome protestado indevidamente no cartório local, visto que 

efetuava devidamente o pagamento das faturas na empresa ré, porem não 

avisando ao banco, o mesmo encaminhou a fatura para protesto, o que 

causou humilhação para a autora que passou pelo constrangimento de ter 

seu cadastro indeferido. A Reclamada, devidamente intimada deixou de 

comparecer a audiência e de apresentar contestação, de modo que aplico 

sua revelia, sendo que os efeitos são relativos, cabendo a parte autora 

comprovar suas alegações. Pois bem, verifico que o autor comprova que 

o protesto do seu nome foi indevido, tendo em vista que as faturas 

estavam quitadas. Entendo que a obrigação de retirar o nome do protesto 

é do devedor, desde que o mesmo tenha sido realizado de forma licita, no 

caso, a parte autora não possuía dever em liquidar o titulo, visto que já 

estava quitado, assim a retirada do protesto não pode ser transferida ao 

autor. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo 

de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo 

moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as 

cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor,uma vez que frustram a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. Comprovada a inexistência de relação jurídica 

entre as partes, resta cristalino que a inscrição do nome da parte autora 

no cartório pelas requeridas foi indevido e irregular. O dano moral 

decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de 

maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente 

da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Sobre o 

assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, A 

ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO 

PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO ADESIVO. Restou 

incontroversa a ocorrência da negativação do nome da autora em serviço 

de proteção ao crédito, providência que se mostrou indevida, ante a 

constatação de que não havia débito pendente. O dano moral se 

apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, ensejando o 

direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a fixação do valor 

indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a partir da prolação 

da sentença e acrescido de juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - 

APL: 129595820108260032 SP 0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: 

Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 31/07/2012, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada 

a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é 

dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e 

segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão 

a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois 

não houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter 

negativado INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao 

SPC/SERASA/CARTÓRIO, já é suficiente para configurar o dano moral, 

pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o 

assunto: DANO MORAL - NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO 

EFETIVO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A 

indevida inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida 

inexistente, configura ilícito indenizável. 2. A condenação por dano moral 

independe de prova do prejuízo efetivo, por estar relacionado com a 

afetação do estado de espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio 

imaterial, haja vista a repercussão negativa derivada da injusta inclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, 

o julgador deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e 

as possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor 

exagerado, a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para 

coibir novas ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: 

Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, 

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 
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CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) A Turma Recursal de 

Mato Grosso também tem entendimento nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não 

restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, 

considerando inclusive que o pólo passivo é pessoa jurídica, plausível a 

fixação da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), considerando que 

a parte reclamada é empresa no comercio local. . 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, , para: a) 

CONDENAR, a Reclamada OLIMPIO A SILVA - ME, a pagar a quantia de 

R$2.000,00 (dois mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante PATRICIA PEREIRA NONATO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente a cobrança do titulo em 

discussão neste processo, mantendo os efeitos da tutela. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga
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OLIMPIO A SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010709-70.2017.811.0004 Pólo Ativo: PATRICIA PEREIRA 

NONATO Pólo Passivo: OLIMPIO A SILVA - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

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 da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. 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. 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). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome protestado indevidamente no cartório local, visto que 

efetuava devidamente o pagamento das faturas na empresa ré, porem não 

avisando ao banco, o mesmo encaminhou a fatura para protesto, o que 

causou humilhação para a autora que passou pelo constrangimento de ter 

seu cadastro indeferido. A Reclamada, devidamente intimada deixou de 

comparecer a audiência e de apresentar contestação, de modo que aplico 

sua revelia, sendo que os efeitos são relativos, cabendo a parte autora 

comprovar suas alegações. Pois bem, verifico que o autor comprova que 

o protesto do seu nome foi indevido, tendo em vista que as faturas 

estavam quitadas. Entendo que a obrigação de retirar o nome do protesto 

é do devedor, desde que o mesmo tenha sido realizado de forma licita, no 

caso, a parte autora não possuía dever em liquidar o titulo, visto que já 

estava quitado, assim a retirada do protesto não pode ser transferida ao 

autor. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo 

de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo 

moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as 

cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor,uma vez que frustram a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. Comprovada a inexistência de relação jurídica 

entre as partes, resta cristalino que a inscrição do nome da parte autora 

no cartório pelas requeridas foi indevido e irregular. O dano moral 

decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de 

maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente 

da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Sobre o 

assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, A 

ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO 

PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO ADESIVO. Restou 

incontroversa a ocorrência da negativação do nome da autora em serviço 
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de proteção ao crédito, providência que se mostrou indevida, ante a 

constatação de que não havia débito pendente. O dano moral se 

apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, ensejando o 

direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a fixação do valor 

indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a partir da prolação 

da sentença e acrescido de juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - 

APL: 129595820108260032 SP 0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: 

Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 31/07/2012, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada 

a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é 

dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e 

segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão 

a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois 

não houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter 

negativado INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao 

SPC/SERASA/CARTÓRIO, já é suficiente para configurar o dano moral, 

pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o 

assunto: DANO MORAL - NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO 

EFETIVO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A 

indevida inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida 

inexistente, configura ilícito indenizável. 2. A condenação por dano moral 

independe de prova do prejuízo efetivo, por estar relacionado com a 

afetação do estado de espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio 

imaterial, haja vista a repercussão negativa derivada da injusta inclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, 

o julgador deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e 

as possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor 

exagerado, a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para 

coibir novas ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: 

Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, 

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) A Turma Recursal de 

Mato Grosso também tem entendimento nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não 

restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, 

considerando inclusive que o pólo passivo é pessoa jurídica, plausível a 

fixação da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), considerando que 

a parte reclamada é empresa no comercio local. . 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, , para: a) 

CONDENAR, a Reclamada OLIMPIO A SILVA - ME, a pagar a quantia de 

R$2.000,00 (dois mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante PATRICIA PEREIRA NONATO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente a cobrança do titulo em 

discussão neste processo, mantendo os efeitos da tutela. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FERREIRA SOARES 05737031160 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (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: PAULO CESAR SIMOES FARIA - MT0021760A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/04/2018 Hora: 13:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUI EDSON QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEGORE CAMINHOES PECAS E SERVICOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 
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conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON HIGA (REQUERIDO)

HELENA MITSUKO KOTI HIGA (REQUERIDO)

HIGA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 04/04/2018 Hora: 16:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012532-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALMEIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO VIRGILIO VASCONCELOS (EXECUTADO)

JUSTINO NOGUEIRA DE FARIAS (EXECUTADO)

MARCO AURELIO VERGILIO FARIAS (EXECUTADO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art.489, do CPC, c/c art. 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Tendo em vista a certidão do oficial de justiça juntada 

aos autos no ID 7690275, nos termos do art. 487, III, b, bem como atento 

ao disposto no art. 200, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO para todos os fins de direito o acordo outrora realizado, 

declarando (art. 354, caput, do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 3. 

Sem custas ou honorários advocatícios. 4. Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT0009707S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA GONCALVES E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MERCIA RODRIGUES DE BARROS (REQUERIDO)

FABIANO DE BARROS NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO - MT0009707S 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/04/2018 Hora: 09:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEX FERREIRA DE ABREU - MT0018260A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 24/04/2018 

Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000085-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE ANTUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

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

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo ao PIS e 

FGTS de titular já falecido, o que independe de inventário nos termos da 

Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a competência da Justiça 

Estadual, nos termos da Súmula 161 do STJ. 2- Assim sendo e 

observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319, 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e não estando patente à 

falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos processuais, 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

3- Vista ao representante do Ministério Público. 4- Após manifestação do 

MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do parecer favorável, ou 

eventual cota asseverando não ser causa que reclame a participação do 

parquet. Havendo pedido para produção de eventual diligência, desde já 

intime a parte autora para realizá-la, caso seja da sua incumbência, ou 

promova a conclusão se depender de prévia manifestação judicial. 5- 

Intime-se. 6- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002158-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARCONDES LAGROTA VALIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo ao PIS e 

FGTS de titular já falecido, o que independe de inventário nos termos da 

Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a competência da Justiça 

Estadual, nos termos da Súmula 161 do STJ. 2- Assim sendo e 

observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319, 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e não estando patente à 

falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos processuais, 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

3- Vista ao representante do Ministério Público. 4- Após manifestação do 

MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do parecer favorável, ou 

eventual cota asseverando não ser causa que reclame a participação do 

parquet. Havendo pedido para produção de eventual diligência, desde já 

intime a parte autora para realizá-la, caso seja da sua incumbência, ou 

promova a conclusão se depender de prévia manifestação judicial. 5- 

Intime-se. 6- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALEIXO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos certidão de negativação 

expedida pelo SPC ou Serasa, cuja certidão deverá conter o memorial 

descritivo completo do cadastro da parte autora, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, do CPC. 2. DETERMINO a 

imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

3. Intime-se. 4. Exaurido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 

5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000141-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO)

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/1995. 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 cabe 

asseverar que a tutela antecipada só é permitida no âmbito desta justiça 

especializada em casos excepcionais, portanto, embora a regra seja não 

se permitir a aplicação da tutela antecipatória em sede dos Juizados, salvo 

nas situações onde esteja flagrante a necessidade de provimento imediato 

a fim de salvaguardar direitos, como deveras cuida o caso em tela, 

cumprindo assinalar, que é perfeitamente possível o cabimento da medida 

rogada no caso subjacente perante a batuta do Juizado Especial Cível. 

Tecida este simplória ponderação em torno da viabilidade do pedido de 

tutela satisfativa, calha analisar se estão presentes os requisitos 

autorizativos para a concessão da mesma no que concerne à hipótese 

sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil disciplina 

que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 4. Observa-se que para 

a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência faz-se 

necessário que no caso sub examine esteja presentes os requisitos 

delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, verifica-se que o 

contrato de honorários advocatícios demonstra que, de fato, o executado 

está inadimplente, não havendo nos autos elementos demonstrando o 

contrário, de tal sorte que resta caracterizada a probabilidade do direito. O 

perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência 

acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito 

que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

executado, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo 

destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar 

segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 

lesado do exequente por conta da conduta do executado, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora, a medida poderá se reverter faticamente ao 

status a quo ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré 

eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação 

da medida. 5. Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

vindicada tão somente no que toca ao pedido de realizar a constrição do 

veículo VW/24.250, CNC 6X2, sendo que na presente data este 

magistrado acessou o sistema RENAJUD e efetuou o indigitado bloqueio 

(conforme se verifica anexo). 6. Outrossim, 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. 7. 

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. 8. 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. 9. Expeça-se o necessário. 10. 

Intime-se. 11. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002183-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar na 

secretaria deste juizado especial os documentos que instruem a presente 

demanda, bem como especificar a causa de pedir e os pedidos da ação 

em epígrafe, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002213-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO ROSA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se consignando nossas 

homenagens.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002256-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO JUNIOR NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 
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parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010980-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR BONETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO VINICIUS VIEIRA MIRANDA OAB - GO0022861A (ADVOGADO)

TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

nomear a parte exequente como fiel depositária dos indigitados bens, a 

teor do art. 840, §1°, do CPC. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525 do CPC. 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010031-89.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA KATRINE HINSCHINK 01284534006 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

nomear a parte exequente como fiel depositária dos indigitados bens, a 

teor do art. 840, §1°, do CPC. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525 do CPC. 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002011-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. As notas promissórias apresentadas pela parte exequente não está 

devidamente preenchida, afastando-se dos requisitos da Lei Uniforme, 

assim sendo, intime-a para que no prazo de 05 (cinco) dias promova a 

regularização do título, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito. 2. Ultrapassado o lapso temporal concedido, faça conclusos. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002019-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY REIS AMUI JUNIOR (EXECUTADO)

SANDRA DE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 2. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 3. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 4. Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 5. 

Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-94.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA MARTINS DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Este magistrado já deliberou quanto a expedição ou não da respectiva 

certidão de crédito, conforme se infere da sentença contida no ID 

8818101, eis porque, NÃO CONHEÇO do pedido juntado do ID 10632713. 

Concretize em seu inteiro teor a indigitada sentença. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-94.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA MARTINS DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Este magistrado já deliberou quanto a expedição ou não da respectiva 

certidão de crédito, conforme se infere da sentença contida no ID 

8818101, eis porque, NÃO CONHEÇO do pedido juntado do ID 10632713. 

Concretize em seu inteiro teor a indigitada sentença. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-94.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA MARTINS DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-94.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA MARTINS DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011448-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO SIPRIANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. 

(REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO GIRARDI OAB - SP0314646A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime a parte autora para, em 05 (cinco) dias, juntar aos autos a minuta de 

acordo mencionada na petição do ID 7725041. Ultrapassado o aludido 

prazo, não havendo manifestação das partes, faça conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011880-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO OAB - 

MT0005037A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Concretize em seu inteiro teor a sentença anteriormente proferida no bojo 

dos autos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA APARECIDA DE GODOI PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

A justificativa apresentada pela parte autora veio totalmente despida de 

qualquer elemento probatório ou documento que demonstrasse a sua 

impossibilidade de comparecimento a enseada conciliatória, assim sendo, 

para que pescadores de águas turvas não aleguem desleixo por parte 

deste magistrado, DETERMINO à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique nos autos, com precisão, o local, a data e o horário em que 

realizou o indigitado atendimento do paciente, sob pena de reconhecimento 

da contumácia. Intime-se. Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001890-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

A justificativa apresentada pela parte autora veio totalmente despida de 

qualquer elemento probatório ou documento que demonstrasse a sua 

impossibilidade de comparecimento a enseada conciliatória, assim sendo, 

para que pescadores de águas turvas não aleguem desleixo por parte 

deste magistrado, DETERMINO à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique nos autos, com precisão, o local, a data e o horário em que 

realizou o indigitado atendimento do paciente, sob pena de reconhecimento 

da contumácia. Intime-se. Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. 

Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Proceda conforme postulado pela parte autora na audiência de 

conciliação. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011512-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BRITO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO COGAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2- 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-11.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Uma breve olhadela no petitório encartado aos autos e observa-se o 

equivoco ocorrido vez que, o numero do processo não corresponde aos 

autos, tampouco os movimentos mencionados na narrativa, eis porque, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias, sobre o pagamento das custas processuais ainda 

pendentes. 2- Certifique-se o transito em julgado da decisão contida nos 

autos e expeça-se o necessário para o fiel cumprimento das decisões 

anteriores. 3- CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000133-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO CONSALTER (AUTOR)

ADEMIR CONSALTER (AUTOR)

OTILIA SIMOES CONSALTER (AUTOR)

MARIA APARECIDA CONSALTER DIAS (AUTOR)

MARIO SERGIO CONSALTER (AUTOR)

MARCIO CONSALTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO CONSALTER DIAS OAB - PR86907 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANO ABRAAO SAMPAIO NOVAIS (RÉU)

FERNANDO SAMPAIO NOVAIS (RÉU)

 

1. Dispensado o relatório, nos termos da Lei 9.099/1995. 2. Apreciando o 

processo, verifico que o imóvel em voga tem valor superior ao teto deste 

juizado especial, estando, portanto, em descompasso com o art. 3°, IV, da 

Lei 9.099/1995. Assim, em se tratando de ação possessória, ao ingressar 

com a demanda a parte autora deve observar que esta justiça 

especializada, só tem competência para julgar as ações em que o imóvel 

tem valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo que no caso em 

exame a extinção da ação é medida que se impõe. 3. Frente ao exposto, 

reconheço a incompetência deste Juizado Especial, e, por consequência, 

julgo extinto este feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 3°, IV 

c/c art. 51, II, ambos da Lei 9.099/1955 c/c art. 485, I do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de a parte autora ajuizar nova demanda, caso 

comprove a competência da via ora eleita. 4. Sem custas processuais. 5. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações 

de necessárias. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. Intimem-se. 9. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA BORGES LEAL DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

1- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da lei 9099/95. 2- Ao analisar 

a exordial, noto que o presente feito reclama a realização de exame 

pericial específico a ser realizado por profissional competente. 3- Os 

litígios relacionados à perícia não estão pura e expressamente excluídos 

do Juizado Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. 4- Em 

verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - 

valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consectariamente, sujeita à competência do Juizado 

Especial Cível. 5- Há, então, apenas dois critérios para fixação dessa 

competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 

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

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à 

necessidade ou não de perícia. 6- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 

regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato de que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, 

seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse sentido, eis 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CAUSAS 

CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE INCLUEM AQUELAS EM QUE SEJA 

NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO 

VALOR DA CAUSA. ? O entendimento da 2.ª Seção é no sentido de que 

compete ao STJ o julgamento de conflito de competência estabelecido 

entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária. 

- A Lei n.° 10.259/2001 não exclui de sua competência as disputas que 

envolvam exame pericial. Em se tratando de cobrança inferior a 60 

salários mínimos deve-se reconhecer a competência absoluta dos 

Juizados Federais. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se 

estabelecer a competência do Juízo do 1o Juizado Especial Federal Cível 

de Vitória, ora suscitado. (STJ ? C.C Nº 83.130/ES ? 2ª Seção ? Min. 

Nancy Andrighi ? DJ de 04.10.2007). 7- Logo, verifica-se que a aferição 

da complexidade da matéria não se relaciona com a necessidade ou não 

de perícia, mas sim de outros critérios que evidenciam a compatibilização 

com os princípios e formalidades inerentes a Lei nº. 9.099/95. 8- Nesse 

pórtico, bem adequado e pertinente o enunciado nº 12, do FONAJE, no 

sentido de que “A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da 

Lei 9.099/95”. 9- Aplicando tais ponderações ao caso concreto versado 

neste processo, entendo que o “thema decidendum” aferição de violação 

é matéria complexa, notadamente por exigir conhecimento estritamente 

científico e técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e formalização 

de laudos perpassam pela adoção de outras providências, destoando das 
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formalidades simplórias e princípios regentes da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – DEVOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE 

ORDEM PÚBLICA AO JUÍZO AD QUEM – PRINCÍPIO TRANSLATIVO – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA CONSTATAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 

DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO”. 1 – Se, para verificação da 

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, importa saber 

se a fiação que abastece a unidade consumidora do reclamante, e que foi 

danificada pela colisão de um caminhão baú, estava ou não instalada 

corretamente no dia do evento, há a necessidade de elaboração de laudo 

pericial, providência esta que caracteriza complexidade da matéria e torna 

os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e 

julgar o feito. 2 – Incompetência desta Justiça Especializada reconhecida, 

com a consequente extinção do feito, na forma do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

120090052968/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 27/11/2012). 

(original sem negrito). 10- No mesmo sentido já se posicionou o Superior 

Tribunal de Justiça ao aprecia a reclamação Nº 27.682 oriunda do Estado 

de Minas Gerais, publicada em 02/10/2015: (...) Vê-se, portanto, que a 

controvérsia consiste na exigibilidade ou não do débito em questão. Para 

saber se o débito é exigível é necessário aferir se houve mediação inferior 

do consumo e, via de consequência, se houve fraude. No entanto, a 

ocorrência ou não de fraude pode ser verificada apenas através de 

perícia técnica. No entanto, a produção de prova pericial na forma como 

deve ser feita não encontra previsão na Lei n. 9.099/95 e vai de encontro 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, 

simplicidade, informalidade e celeridade. De acordo com o art. 33 da Lei n. 

9.099/95, todas as provas devem ser produzidas em audiência de 

instrução e julgamento, sendo autorizada apenas a produção de prova 

pericial indireta, na forma estabelecida no art. 35 do mesmo diploma legal: 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de 

sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Todavia, a simples inquirição de técnicos em audiência não vai contribuir 

para o deslinde da controvérsia, uma vez que é necessário um exame 

especifico, por um profissional competente, no marcador de energia em 

questão. Tendo em vista que a necessidade de perícia especifica 

caracteriza a causa como complexa e considerando que, nos termos do 

art. 3o da Lei 9.099/95, os juizados têm competência apenas para o 

processamento e julgamento das causas de menor complexidade, o 

processo deve ser extinto na forma do art. 55, inciso II da referida lei, 

conforme feito pela sentença impugnada (...) 11- Isto posto, INDEFIRO a 

inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 485, I, do Diploma 

Processual Civil c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 15- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 12- Publique-se. 

13- Registre-se. 14- Intime-se. 15- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHEFANIA RODRIGUES AMANCO (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 

04/04/2018 Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VASCONCELOS DE SOUZA PERES (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 

04/04/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(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 

04/04/2018 Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) LAIS 

DAIANE MAGALHAES PERES - MT0015835A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 24/04/2018 Hora: 15:20, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO VINICIUS PESSOA GUEDES (REQUERIDO)

RONALDO DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 06/04/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUDS DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

POSITIVO INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - 

MT0020478A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 06/04/2018 Hora: 15:40 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-11.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

1- Uma breve olhadela no petitório encartado aos autos e observa-se o 

equivoco ocorrido vez que, o numero do processo não corresponde aos 

autos, tampouco os movimentos mencionados na narrativa, eis porque, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias, sobre o pagamento das custas processuais ainda 

pendentes. 2- Certifique-se o transito em julgado da decisão contida nos 

autos e expeça-se o necessário para o fiel cumprimento das decisões 

anteriores. 3- CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - MT0015027S 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/04/2018 Hora: 12:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELO ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMC - BARDDAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - 

MT0020478A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 06/04/2018 Hora: 16:00 ,/mt sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002035-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDINA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de tutela ajuizada por Kledina 

Gomes Moreira, em desfavor de Ronaldo de Almeida Couto. A liminar foi 

indeferida, conforme se depreende da decisão contida no ID 10810944. 

Posteriormente, a parte autora opôs embargos de declaração contra a 

decisão que indeferiu a tutela. 2. Vieram conclusos. 3. Prefacialmente, há 

que destacar que as matérias aventadas em sede de embargos de 

declaração, se tratam de matérias recursais sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1022, do instrumento adjetivo civil: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único: Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.” 4. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: “Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 5. No caso vertente, vale destacar que a parte autora 

questionou este magistrado sobre o fato de que na decisão atacada há 

alusão a expedição de carta precatória, sendo que o requerido reside 

nesta comarca. Ora, uma simples leitura de tal dispositivo verifica-se que 

somente havendo necessidade que a secretaria procederá com tal 

diligência, de tal sorte que uma interpretação tangenciada pode ser 

caracterizada por um déficit interpretativo. Além disto, convém destacar 

que no âmbito de Juizados Especiais vigora o princípio do pas de nullité 

sans grief (não há nulidade sem prejuízo), de modo que tal argumento não 

merece guarida jurídica. 6. Outrossim, a parte autora, ora embargante, 

arguiu ainda que este magistrado indeferiu a liminar por falta de 

configuração do direito, sendo que se observar atentamente os 

documentos juntados aos autos, bem como sopesar o fato de que a 

autoridade policial considerou o fato atípico possivelmente haverá 

alteração da decisão guerreada. Pois bem, com a devida vênia ao 

entendimento do douto causídico que subscreveu os embargos de 

declaração, no entanto seu argumento também não merece prosperar, 

porquanto uma leitura acurada do item 02 da indigitada decisão verifica-se 

que este magistrado já fundamentou por quais razões a tutela provisória 

de urgência foi indeferida, de modo que eventual questionado sobre tais 

motivos deverá ser realizado por meio do manejo de recurso próprio. 7. 

Por outro lado, verifico que os embargos opostos merecem ser 

parcialmente acolhidos, na medida em que, de fato, ocorreu contradição 

em parte da decisão atacada, vez que no caso dos autos trata-se de 

típica relação civilista e não de consumo como disposto nos itens 03 

usque 06 da decisão guerreada que deliberou quanto a inversão do ônus 

da prova. 8. Assim sendo, em que pese à possibilidade de serem 

acolhidos em seu efeito infringente ou modificativo, uma vez verificada a 

presença dos vícios de contradição e omissão, deverá o magistrado, 

reabrir o julgamento e diligenciar quanto a eventuais proposições 

contrastantes, podendo optar pela exclusão daquela que lhe parecer 

inadequada, agregando à sentença uma nova proposição. Outro não 

poderia ser o entendimento, haja vista que o próprio Estatuto Processual 

prevê, em seu artigo 494, inciso II, a possibilidade do juiz "alterar" o julgado 

por intermédio dos Embargos de Declaração, eis que o vocábulo "alterar" 

nada mais quer dizer do que mudar, modificar, transformar. 9. 

Observa-se, em nossa jurisprudência, que não mais subsiste qualquer 

discussão acerca do tema, uma vez que vem consolidando-se junto aos 

Tribuinais Superiores como uma verdadeira possibilidade e necessidade: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA 

SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO 

COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração somente 

são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, 

do CPC. 2. Excepcionalmente, esta Corte vem admitindo o cabimento de 

embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de 

premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão 

embargada. 3. No julgamento dos segundos aclaratórios é possível a 

correção de erro material do julgado primitivo, passível de retificação a 

qualquer tempo, inclusive de ofício. 4. Embargos de declaração acolhidos, 

com efeitos modificativos. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO DA 

SEGUNDA APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. REALIZAÇÃO 

DE OBRA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS DE ÔNIBUS PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. 1. 

Dá-se, excepcionalmente, efeito modificativo aos embargos declaratórios, 

quando manifesto o erro de julgamento, decorrente de omissão, 

contradição e obscuridade nos votos vencedores, deixando de apreciar e 
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julgar a segunda apelação. 2. Não sendo o réu sujeito à pretensão 

deduzida em Juízo, reconhece-se a sua ilegitimidade passiva” (TJMG; 

EDEC 1298971-39.2007.8.13.0518; Poços de Caldas; Sexta Câmara Cível; 

Rel. Des. Maurício Barros; Julg. 30/11/2010; DJEMG 21/01/2011). 10. 

Assim sendo, entendendo perfeitamente cabível a modificação da referida 

decisão via embargos de declaração, ACOLHO PARCIALMENTE o 

presente “recurso” para retificar parcialmente a decisão retro mencionada, 

excluindo os itens 03 usque 06, passando a mesma a conter o conteúdo 

doravante grafado: 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada 

só é permitida no âmbito desta justiça especializada em casos 

excepcionais, portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da 

tutela antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde 

esteja flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de 

salvaguardar direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo 

assinalar, que é perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no 

caso subjacente perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este 

simplória ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela 

satisfativa, calha analisar se estão presentes os requisitos autorizativos 

para a concessão da mesma no que concerne à hipótese sub judice, 

nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois bem, para a concessão in 

limine litis da tutela provisória faz-se necessário que no caso sub examine 

esteja presentes os requisitos delineados no artigo supramencionado. 

Convém destacar que a liberdade de informação é um direito 

constitucionalmente garantido, mas que deve estar atenta ao dever de 

veracidade dos fatos, já que a falsidade dos dados divulgados tem o 

condão de manipular os cidadãos em vez de formar a opinião pública. 

Destarte, em análise de cognição sumária, sem qualquer precipitação de 

mérito, compreendo que no caso vertente a probabilidade do direito não 

está presente, já que as informações divulgadas naquela oportunidade 

eram, em tese, verdadeiras e fidedignas. Com efeito, registre-se que a 

diligência que se deve exigir da imprensa, de verificar a informação antes 

de divulgá-la, não pode chegar ao ponto de que notícias não possam ser 

veiculadas até que haja certeza plena e absoluta da sua veracidade. 

Aliás, ao verificar o conteúdo da notícia, observo que não há nenhum 

sensacionalismo ou mesmo intromissão na privacidade da parte autora, eis 

porque, outro caminho não resta senão o indeferimento da tutela anelada. 

3. Frente ao exposto e por tudo mais que dos autos constam, INDEFIRO o 

pedido da parte autora de tutela provisória, tendo em vista que dos 

documentos carreados aos autos não ficou evidenciado o periculum in 

mora e o fumus boni iuris. 4. Proceda à citação pessoal da parte requerida 

- na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 5. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 6. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 7. Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 8. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada, consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 9. Expeça-se o necessário. 10. 

Cumpra-se. 11. De resto permanece inalterada a decisão contida no ID 

10810944. 12. Intime-se. 13. Dê vida a mencionada decisão e aguarde 

realização da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 14. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011352-96.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GECIMAR MOURA DA SILVA 00377893170 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - 

MT0020660A informo que foi expedido novo mandado de intimação do 

requerido para pagar em quinze(15) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002035-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDINA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JUNIO 

CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 02/03/2018 Hora: 12:20, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY BATISTA DA COSTA (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 10/04/2018 

Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002036-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELMA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de tutela ajuizada por Elielma 

Gomes Moreira, em desfavor de Ronaldo de Almeida Couto. A liminar foi 

indeferida, conforme se depreende da decisão contida no ID 10811039. 

Posteriormente, a parte autora opôs embargos de declaração contra a 

decisão que indeferiu a tutela. 2. Vieram conclusos. 3. Prefacialmente, há 

que destacar que as matérias aventadas em sede de embargos de 

declaração, se tratam de matérias recursais sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1022, do instrumento adjetivo civil: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único: Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.” 4. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: “Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 
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expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 5. No caso vertente, vale destacar que a parte autora 

questionou este magistrado sobre o fato de que na decisão atacada há 

alusão a expedição de carta precatória, sendo que o requerido reside 

nesta comarca. Ora, uma simples leitura de tal dispositivo verifica-se que 

somente havendo necessidade que a secretaria procederá com tal 

diligência, de tal sorte que uma interpretação tangenciada pode ser 

caracterizada por um déficit interpretativo. Além disto, convém destacar 

que no âmbito de Juizados Especiais vigora o princípio do pas de nullité 

sans grief (não há nulidade sem prejuízo), de modo que tal argumento não 

merece guarida jurídica. 6. Outrossim, a parte autora, ora embargante, 

arguiu ainda que este magistrado indeferiu a liminar por falta de 

configuração do direito, sendo que se observar atentamente os 

documentos juntados aos autos, bem como sopesar o fato de que a 

autoridade policial considerou o fato atípico possivelmente haverá 

alteração da decisão guerreada. Pois bem, com a devida vênia ao 

entendimento do douto causídico que subscreveu os embargos de 

declaração, no entanto seu argumento também não merece prosperar, 

porquanto uma leitura acurada do item 02 da indigitada decisão verifica-se 

que este magistrado já fundamentou por quais razões a tutela provisória 

de urgência foi indeferida, de modo que eventual questionado sobre tais 

motivos deverá ser realizado por meio do manejo de recurso próprio. 7. 

Por outro lado, verifico que os embargos opostos merecem ser 

parcialmente acolhidos, na medida em que, de fato, ocorreu contradição 

em parte da decisão atacada, vez que no caso dos autos trata-se de 

típica relação civilista e não de consumo como disposto nos itens 03 

usque 06 da decisão guerreada que deliberou quanto a inversão do ônus 

da prova. 8. Assim sendo, em que pese à possibilidade de serem 

acolhidos em seu efeito infringente ou modificativo, uma vez verificada a 

presença dos vícios de contradição e omissão, deverá o magistrado, 

reabrir o julgamento e diligenciar quanto a eventuais proposições 

contrastantes, podendo optar pela exclusão daquela que lhe parecer 

inadequada, agregando à sentença uma nova proposição. Outro não 

poderia ser o entendimento, haja vista que o próprio Estatuto Processual 

prevê, em seu artigo 494, inciso II, a possibilidade do juiz "alterar" o julgado 

por intermédio dos Embargos de Declaração, eis que o vocábulo "alterar" 

nada mais quer dizer do que mudar, modificar, transformar. 9. 

Observa-se, em nossa jurisprudência, que não mais subsiste qualquer 

discussão acerca do tema, uma vez que vem consolidando-se junto aos 

Tribuinais Superiores como uma verdadeira possibilidade e necessidade: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA 

SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO 

COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração somente 

são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, 

do CPC. 2. Excepcionalmente, esta Corte vem admitindo o cabimento de 

embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de 

premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão 

embargada. 3. No julgamento dos segundos aclaratórios é possível a 

correção de erro material do julgado primitivo, passível de retificação a 

qualquer tempo, inclusive de ofício. 4. Embargos de declaração acolhidos, 

com efeitos modificativos. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO DA 

SEGUNDA APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. REALIZAÇÃO 

DE OBRA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS DE ÔNIBUS PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. 1. 

Dá-se, excepcionalmente, efeito modificativo aos embargos declaratórios, 

quando manifesto o erro de julgamento, decorrente de omissão, 

contradição e obscuridade nos votos vencedores, deixando de apreciar e 

julgar a segunda apelação. 2. Não sendo o réu sujeito à pretensão 

deduzida em Juízo, reconhece-se a sua ilegitimidade passiva” (TJMG; 

EDEC 1298971-39.2007.8.13.0518; Poços de Caldas; Sexta Câmara Cível; 

Rel. Des. Maurício Barros; Julg. 30/11/2010; DJEMG 21/01/2011). 10. 

Assim sendo, entendendo perfeitamente cabível a modificação da referida 

decisão via embargos de declaração, ACOLHO PARCIALMENTE o 

presente “recurso” para retificar parcialmente a decisão retro mencionada, 

excluindo os itens 03 usque 06, passando a mesma a conter o conteúdo 

doravante grafado: 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada 

só é permitida no âmbito desta justiça especializada em casos 

excepcionais, portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da 

tutela antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde 

esteja flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de 

salvaguardar direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo 

assinalar, que é perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no 

caso subjacente perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este 

simplória ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela 

satisfativa, calha analisar se estão presentes os requisitos autorizativos 

para a concessão da mesma no que concerne à hipótese sub judice, 

nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois bem, para a concessão in 

limine litis da tutela provisória faz-se necessário que no caso sub examine 

esteja presentes os requisitos delineados no artigo supramencionado. 

Convém destacar que a liberdade de informação é um direito 

constitucionalmente garantido, mas que deve estar atenta ao dever de 

veracidade dos fatos, já que a falsidade dos dados divulgados tem o 

condão de manipular os cidadãos em vez de formar a opinião pública. 

Destarte, em análise de cognição sumária, sem qualquer precipitação de 

mérito, compreendo que no caso vertente a probabilidade do direito não 

está presente, já que as informações divulgadas naquela oportunidade 

eram, em tese, verdadeiras e fidedignas. Com efeito, registre-se que a 

diligência que se deve exigir da imprensa, de verificar a informação antes 

de divulgá-la, não pode chegar ao ponto de que notícias não possam ser 

veiculadas até que haja certeza plena e absoluta da sua veracidade. 

Aliás, ao verificar o conteúdo da notícia, observo que não há nenhum 

sensacionalismo ou mesmo intromissão na privacidade da parte autora, eis 

porque, outro caminho não resta senão o indeferimento da tutela anelada. 

3. Frente ao exposto e por tudo mais que dos autos constam, INDEFIRO o 

pedido da parte autora de tutela provisória, tendo em vista que dos 

documentos carreados aos autos não ficou evidenciado o periculum in 

mora e o fumus boni iuris. 4. Proceda à citação pessoal da parte requerida 

- na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 5. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 6. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 7. Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 8. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada, consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 9. Expeça-se o necessário. 10. 

Cumpra-se. 11. De resto permanece inalterada a decisão contida no ID 

10811039. 12. Intime-se. 13. Dê vida a mencionada decisão e aguarde 

realização da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 14. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002036-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIELMA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JUNIO 

CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 02/03/2018 Hora: 12:40, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DAVID DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de tutela ajuizada por 

Fernanda David da Silva, em desfavor de Ronaldo de Almeida Couto. A 

liminar foi indeferida, conforme se depreende da decisão contida no ID 

10811099. Posteriormente, a parte autora opôs embargos de declaração 

contra a decisão que indeferiu a tutela. 2. Vieram conclusos. 3. 

Prefacialmente, há que destacar que as matérias aventadas em sede de 

embargos de declaração, se tratam de matérias recursais sui generis 

permissiva pela sistemática processual para complemento-retificador do 

decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1022, do instrumento 

adjetivo civil: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único: 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” 4. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: “Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 5. No caso vertente, vale destacar que a parte autora 

questionou este magistrado sobre o fato de que na decisão atacada há 

alusão a expedição de carta precatória, sendo que o requerido reside 

nesta comarca. Ora, uma simples leitura de tal dispositivo verifica-se que 

somente havendo necessidade que a secretaria procederá com tal 

diligência, de tal sorte que uma interpretação tangenciada pode se 

caracterizada por um déficit interpretativo. Além disto, convém destacar 

que no âmbito de Juizados Especiais vigora o princípio do pas de nullité 

sans grief (não há nulidade sem prejuízo), de modo que tal argumento não 

merece guarida jurídica. 6. Outrossim, a parte autora, ora embargante, 

arguiu ainda que este magistrado indeferiu a liminar por falta de 

configuração do direito, sendo que se observar atentamente os 

documentos juntados aos autos, bem como sopesar o fato de que a 

autoridade policial considerou o fato atípico possivelmente haverá 

alteração da decisão guerreada. Pois bem, com a devida vênia ao 

entendimento do douto causídico que subscreveu os embargos de 

declaração, no entanto seu argumento também não merece prosperar, 

porquanto uma leitura acurada do item 02 da indigitada decisão verifica-se 

que este magistrado já fundamentou por quais razões a tutela provisória 

de urgência foi indeferida, de modo que eventual questionado sobre tais 

motivos deverá ser realizado por meio do manejo de recurso próprio. 7. 

Por outro lado, verifico que os embargos opostos merecem ser 

parcialmente acolhidos, na medida em que, de fato, ocorreu contradição 

em parte da decisão atacada, vez que no caso dos autos trata-se de 

típica relação civilista e não de consumo como disposto nos itens 03 

usque 06 da decisão guerreada que deliberou quanto a inversão do ônus 

da prova. 8. Assim sendo, em que pese à possibilidade de serem 

acolhidos em seu efeito infringente ou modificativo, uma vez verificada a 

presença dos vícios de contradição e omissão, deverá o magistrado, 

reabrir o julgamento e diligenciar quanto a eventuais proposições 

contrastantes, podendo optar pela exclusão daquela que lhe parecer 

inadequada, agregando à sentença uma nova proposição. Outro não 

poderia ser o entendimento, haja vista que o próprio Estatuto Processual 

prevê, em seu artigo 494, inciso II, a possibilidade do juiz "alterar" o julgado 

por intermédio dos Embargos de Declaração, eis que o vocábulo "alterar" 

nada mais quer dizer do que mudar, modificar, transformar. 9. 

Observa-se, em nossa jurisprudência, que não mais subsiste qualquer 

discussão acerca do tema, uma vez que vem consolidando-se junto aos 

Tribuinais Superiores como uma verdadeira possibilidade e necessidade: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA 

SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO 

COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração somente 

são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, 

do CPC. 2. Excepcionalmente, esta Corte vem admitindo o cabimento de 

embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de 

premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão 

embargada. 3. No julgamento dos segundos aclaratórios é possível a 

correção de erro material do julgado primitivo, passível de retificação a 

qualquer tempo, inclusive de ofício. 4. Embargos de declaração acolhidos, 

com efeitos modificativos. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO DA 

SEGUNDA APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. REALIZAÇÃO 

DE OBRA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS DE ÔNIBUS PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. 1. 

Dá-se, excepcionalmente, efeito modificativo aos embargos declaratórios, 

quando manifesto o erro de julgamento, decorrente de omissão, 

contradição e obscuridade nos votos vencedores, deixando de apreciar e 

julgar a segunda apelação. 2. Não sendo o réu sujeito à pretensão 

deduzida em Juízo, reconhece-se a sua ilegitimidade passiva” (TJMG; 

EDEC 1298971-39.2007.8.13.0518; Poços de Caldas; Sexta Câmara Cível; 

Rel. Des. Maurício Barros; Julg. 30/11/2010; DJEMG 21/01/2011). 10. 

Assim sendo, entendendo perfeitamente cabível a modificação da referida 

decisão via embargos de declaração, ACOLHO PARCIALMENTE o 

presente “recurso” para retificar parcialmente a decisão retro mencionada, 

excluindo os itens 03 usque 06, passando a mesma a conter o conteúdo 

doravante grafado: 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada 

só é permitida no âmbito desta justiça especializada em casos 

excepcionais, portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da 

tutela antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde 

esteja flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de 

salvaguardar direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo 

assinalar, que é perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no 

caso subjacente perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este 

simplória ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela 

satisfativa, calha analisar se estão presentes os requisitos autorizativos 

para a concessão da mesma no que concerne à hipótese sub judice, 

nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois bem, para a concessão in 

limine litis da tutela provisória faz-se necessário que no caso sub examine 

esteja presentes os requisitos delineados no artigo supramencionado. 

Convém destacar que a liberdade de informação é um direito 

constitucionalmente garantido, mas que deve estar atenta ao dever de 

veracidade dos fatos, já que a falsidade dos dados divulgados tem o 

condão de manipular os cidadãos em vez de formar a opinião pública. 
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Destarte, em análise de cognição sumária, sem qualquer precipitação de 

mérito, compreendo que no caso vertente a probabilidade do direito não 

está presente, já que as informações divulgadas naquela oportunidade 

eram, em tese, verdadeiras e fidedignas. Com efeito, registre-se que a 

diligência que se deve exigir da imprensa, de verificar a informação antes 

de divulgá-la, não pode chegar ao ponto de que notícias não possam ser 

veiculadas até que haja certeza plena e absoluta da sua veracidade. 

Aliás, ao verificar o conteúdo da notícia, observo que não há nenhum 

sensacionalismo ou mesmo intromissão na privacidade da parte autora, eis 

porque, outro caminho não resta senão o indeferimento da tutela anelada. 

3. Frente ao exposto e por tudo mais que dos autos constam, INDEFIRO o 

pedido da parte autora de tutela provisória, tendo em vista que dos 

documentos carreados aos autos não ficou evidenciado o periculum in 

mora e o fumus boni iuris. 4. Proceda à citação pessoal da parte requerida 

- na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 5. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 6. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 7. Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 8. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada, consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 9. Expeça-se o necessário. 10. 

Cumpra-se. 11. De resto permanece inalterada a decisão contida no ID 

10811099. 12. Intime-se. 13. Aguarde-se realização da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 14. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MENEZES PINTO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALISON RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/04/2018 Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DAVID DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JUNIO 

CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 02/03/2018 Hora: 13:00, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CLEIDE DE BASTOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - 

MT0018256A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 24/04/2018 Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000211-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZELENA DOS SANTOS LEAL SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WILLOR RODRIGUES FELICIANO - MT24074/O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/04/2018 Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARQUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 24/04/2018 

Hora: 16:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011172-80.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA PEREIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BEATRIZ BILEGO OAB - MT0017060A (ADVOGADO)

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT0017744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CADASTRO FORTE BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO EDUARDO LACERDA OAB - SP346137-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos com intenção de efeito modificativo. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. A propósito, vejamos a redação do 

capítulo dos embargos de declaração na lei singela: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos 

de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por 

escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da 

decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de 

declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) No caso, em que pese as razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser acatadas. Foi constado na decisão: 

Na presente data este magistrado acessou o sistema RENAJUD e retirou a 

restrição que outrora recaiu sob o veículo da empresa CADASTRO FORTE 

BRASIL LTDA M.E. Outrossim, DETERMINO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará em prol da parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 70 de 709



exequente na conta bancária indicada nos autos, devendo a secretaria 

observar os poderes contidos na procuração juntada pelo douto causídico 

que representa os interesses daquela. Por fim, após o trânsito em julgado 

da sentença contida no ID 8447222, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se Na verdade, o correto para o despacho/decisão seria o 

seguinte teor: Na presente data este magistrado acessou o sistema 

RENAJUD e retirou a restrição que outrora recaiu sob o veículo da 

empresa CADASTRO FORTE BRASIL LTDA M.E. Outrossim, DETERMINO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

em prol da parte EXECUTADA, na conta bancária indicada nos autos, 

devendo a secretaria observar os poderes contidos na procuração 

juntada pelo douto causídico que representa os interesses daquela. Por 

fim, após o trânsito em julgado da sentença contida no ID 8447222, 

arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações necessárias. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se Ante o exposto, deve ser 

acolhido os embargos de declaração, julgados procedentes com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e acatados para correção de contradição, determinando 

seja retificado o despacho/decisão do ID 10708667 para os termos 

alhures apontados. Transitada a decisão dos presentes embargos 

devolva a escrivania o processo concluso para sentença de mérito. 

Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Janeiro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011172-80.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA PEREIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BEATRIZ BILEGO OAB - MT0017060A (ADVOGADO)

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT0017744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CADASTRO FORTE BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO EDUARDO LACERDA OAB - SP346137-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos com intenção de efeito modificativo. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. A propósito, vejamos a redação do 

capítulo dos embargos de declaração na lei singela: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos 

de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por 

escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da 

decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de 

declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) No caso, em que pese as razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser acatadas. Foi constado na decisão: 

Na presente data este magistrado acessou o sistema RENAJUD e retirou a 

restrição que outrora recaiu sob o veículo da empresa CADASTRO FORTE 

BRASIL LTDA M.E. Outrossim, DETERMINO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará em prol da parte 

exequente na conta bancária indicada nos autos, devendo a secretaria 

observar os poderes contidos na procuração juntada pelo douto causídico 

que representa os interesses daquela. Por fim, após o trânsito em julgado 

da sentença contida no ID 8447222, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se Na verdade, o correto para o despacho/decisão seria o 

seguinte teor: Na presente data este magistrado acessou o sistema 

RENAJUD e retirou a restrição que outrora recaiu sob o veículo da 

empresa CADASTRO FORTE BRASIL LTDA M.E. Outrossim, DETERMINO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

em prol da parte EXECUTADA, na conta bancária indicada nos autos, 

devendo a secretaria observar os poderes contidos na procuração 

juntada pelo douto causídico que representa os interesses daquela. Por 

fim, após o trânsito em julgado da sentença contida no ID 8447222, 

arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações necessárias. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se Ante o exposto, deve ser 

acolhido os embargos de declaração, julgados procedentes com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e acatados para correção de contradição, determinando 

seja retificado o despacho/decisão do ID 10708667 para os termos 

alhures apontados. Transitada a decisão dos presentes embargos 

devolva a escrivania o processo concluso para sentença de mérito. 

Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Janeiro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000194-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Data: 24/04/2018 Hora: 16:40 /MT , sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID YAGO CORREA DE OLIVEIRA (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:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o acordo encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do CPC, HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e 

de direito, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o presente processo, 

nos termos do art. 924, II, bem como atento ao disposto no art. 925, todos 

do Código de Processo Civil. 2- Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado 

e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias 

e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000180-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEI GOMES SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- 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. 

2- 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. 3- 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. 

4- Expeça-se o necessário. 5- Intime-se. 6- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENY GOMES NERIS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas tutelas eventualmente concedidas nos 

autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e 

o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FIGUEIRA MENDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 
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(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 
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autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 
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Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO SILVA CARVALHO (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:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. A probabilidade do direito 

restou devidamente demonstrada, pois a parte autora apresentou o 

comprovante de pagamento da franquia, cuja amortização se deu em 

02/01/2018, ao passo que a cláusula 7.3 incumbe como dever da 

requerida a entrega ou substituição do produto em 30 (trinta) dias após a 

liquidação da indigitada franquia, sendo que muito embora já se tenha 

ultrapassado o prazo estipulado, a requerida não promoveu com a entrega 

do aparelho, demonstrando de forma cabal o presente requisito. No que 

tange o requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que a parte requerente pagou por um produto que não 

está usufruindo. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado da Requerente por conta da conduta do requerido, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 
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menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido para que a 

parte requerida entregue a parte requerente, no prazo de 03 (três) dias, o 

celular Moto C Plus Ouro XT1726, devidamente consertado, sob pena de 

incorrer em multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos) reais, sem 

prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade. 8- Proceda à 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13-Expeça-se o 

necessário. 14-Cumpra-se.
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Processo Número: 1000195-46.2018.8.11.0004
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 
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ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011073-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PINHEIRO CAMARA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2- 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010892-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA SILVA SOUZA OAB - MT21710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual a advogada da parte autora requer a transferência 

do numerário para conta bancária por ela indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição da advogada que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011464-65.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE PEREIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual a advogada da parte autora requer a transferência 

do numerário para conta bancária por ela indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição da advogada que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011958-27.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO)

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT20464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA SA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Uma vez bloqueado o valor da condenação via sistema online e não 

questionado pelo requerido, o advogado da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012698-82.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2- 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO PEREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO RUWER OAB - MT0011311A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3-Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4-Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA MACHADO MONTALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo entabulado entre as partes em audiência de conciliação. 2- 

Ocorrido o pagamento, o advogado da parte autora requer a transferência 

do numerário para conta bancária por ele indicada, eis porque, com esteio 

nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez satisfeita a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001390-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA SOUSA LIMA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000963-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIENE PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DA SILVA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Os princípios do juizado não colidem para sobrestamento de processo, 

devendo a parte se for o caso de descumprimento ou na ocasião do 

cumprimento pedir o desarquivamento (que nesta esfera é gratuito), para 

providencias. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 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, 06 de Fevereiro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON VICENTE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas tutelas eventualmente concedidas nos 

autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e 

o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011279-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011279-56.2017.811.0004 Pólo ativo: ANTONIO FERREIRA DOS 

SANTOS Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte reclamante, alegando existência de OMISSÃO na sentença 

proferida sob os seguintes argumentos: a) que a parte autora se ausentou 

da audiência de conciliação, sendo requerida a extinção do processo, fato 

não observado pela sentença. Em análise às circunstâncias e elementos 
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dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

encontram guarida. Com efeito, verifico que o dispositivo da sentença 

ficou contraditório com a situação do processo, tendo em vista que o feito 

se encaminhou para extinção sem mérito em razão da contumácia, de 

modo que deve a sentença lançada aos autos ser anulada, para que 

possa-se passar por nova analise. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, 

anulando a sentença proferida nos autos, cabendo a secretaria cancelar 

o andamento para consulta, e remeter os autos novamente para 

confecção de um novo projeto de sentença. : Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO OLIVEIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010262-82.2017.811.0004 Pólo ativo: SERGIO OLIVEIRA 

MOURA Pólo passivo: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamada, alegando existência de 

CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob argumento que foi comprovado 

na contestação a livre contratação. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso, os danos morais concedidos à parte autora foi 

devidamente fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida, sendo certo que a 

decisão condenatória não se baseou no documento apresentado pela 

reclamada, por não ter prova direta no alegada na inicial. No mais, a 

pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o 

Recurso Inominado é o recurso devido. Sendo que os Embargos 

apresentados tem função apenas protelatória. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO 

INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010348-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010348-53.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIA LUCIA PEREIRA 

DOS SANTOS Pólo passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamante, alegando existência de 

OMISSÃO na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) que a 

sentença não analisou todos os pedidos do autor. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Com efeito, verifico que 

a sentença somente analisou um dos pedidos autorais, sendo que a 

sentença deverá ser anulada para correta analise dos pedidos. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, anulando a sentença proferida nos autos, 

cabendo a secretaria cancelar o andamento para consulta, e remeter os 

autos novamente para confecção de um novo projeto de sentença. : 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010482-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA GOMES SOARES BEQUIMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010482-17.2016.811.0004 Pólo ativo: RAIMUNDA GOMES 

SOARES BEQUIMAN Pólo passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamante, alegando existência de 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob os seguintes 

argumentos: a) que a sentença não analisou todos os pedidos do autor, 

restando a analise quanto as parcelas vincendas no curso processual, e 

quanto a instauração do salario atualizado para a parte autora. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Com efeito, 

assiste razão a parte autora quanto a omissão dos valores vincendos no 

curso processual e quanto a instauração do pagamento com o percentual 

de aumento. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, para incluir no dispositivo 

da sentença prolatada: A) Que seja CONDENADO A RECLAMADA a 

efetuar o pagamento da diferença salarial devida a parte autora pelos 

valores vincendos no curso da ação. B) CONDENAR a Reclamada a 

efetuar o pagamento da parte autora com as novos acréscimos, que 

atingem a quantia de R$1.290,90. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010667-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CORACINDA PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010667-21.2017.811.0004 Pólo ativo: CORACINDA PEREIRA 

SOARES Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamada, alegando existência de 

OMISSAO na sentença proferida sob argumento que os danos morais não 
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foram fundamentados. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por algum 

lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. No caso, os 

danos morais concedidos à parte autora foi devidamente fundamentado 

inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e 

convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, tudo 

conforme sentença proferida. No mais, não se trata de OMISSÂO a 

pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o 

Recurso Inominado é o recurso devido. Sendo que os Embargos 

apresentados tem função apenas protelatória. Dessa forma, não há que 

se falar em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do NCPC, devendo 

os presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO 

INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011641-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY OAB - DF38672 

(ADVOGADO)

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA0024308A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011641-92.2016.811.0004 Pólo ativo: RODRIGO DE LIMA PAIVA 

Pólo passivo: ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte reclamada, alegando a existência de 

OMISSÃO, pois não foi analisado elementos levantados na contestação. 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as 

razões expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a 

ausência de pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto 

que devia ter se pronunciado. No caso, não há que se falar em OMISSÃO, 

visto que os argumentos transcritos na sentença foram devidamente 

fundamentados, amparado por doutrina e jurisprudência recente, sendo 

certo que, qualquer alteração no dispositivo que altere o mérito da 

demanda não é possível de analise através de embargos declaratórios. 

Com efeito, a insatisfação do Reclamado com a sentença deve ser 

rediscutida em recurso próprio, não sendo admitida tal analise em meio a 

embargos de declaração. Dessa forma, a rejeição do presente embargos 

se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO 

INTEGRALMENTE PAGO - ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se dos autos que os valores 

executados já foram integralmente pagos pela executada, há que ser 

mantida a sentença que extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, 

I, do CPC.- (Ap 71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

19/02/2015) Não havendo mais interesse processual e concretizado 

pagamento, o processo integralizou a completa entrega da prestação 

jurisdicional, o que lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, comprovado adimplemento do objeto imediato do 

processo, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em 

virtude do pagamento do débito, com base no art. 924, I do Novo Código de 

Processo Civil. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou 

proceda transferência eletrônica dos valores depositados em favor de 

quem de direito. Proceda o imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/95, com as cautelas de praxe. Que sejam revogados 

efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos, 

tomando as devidas providencia, enviando oficio se for o caso. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 06 de Fevereiro 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 011/2018/DF

 JOSÉ EDUARDO MARIANO - Juiz de Direito Diretor do Foro de Cáceres - 

Estado de Mato Grosso em Substituição Legal, no uso de suas atribuições 

legais;

 CONSIDERANDO a autorização de Abertura de Processo Seletivo de 

Estagiários de Nível Superior para preenchimento de vagas e cadastro de 

reserva da Comarca de Cáceres-MT, proferida no CIA 

0709540-40.2017.811.0006, cadastrada no Apolo com ID 218493.

 RESOLVE

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para compor a COMISSÃO 

ORGANIZADORA DO SELETIVO para preenchimento de vagas e cadastro 

de reserva da Comarca de Cáceres-MT, desta Comarca, a saber:

 - ODANIL JARA GOMES CORBELINO – Mat. 8340;

 - RONALDO RIBEIRO DE MELLO – Mat. 8303;

 - MARLENE SANTOS CORRÊA – Mat. 8425;

 - ALÉCIO COLIONI JÚNIOR – Mat. 27650;

 - RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA – Mat. 20365;

 P. R. Cumpra-se.

 Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018.
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 JOSÉ EDUARDO MARIANO

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

EDITAL DE 001/2018- DF

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CÁCERES-ESTADO DE MATO GROSSO, EM 

SUBSTIUIÇÃO LEGAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,

CONSIDERANDO a autorização de Abertura de Processo Seletivo de 

Estagiários de Nível Superior para preenchimento de vagas e cadastro de 

reserva da Comarca de Cáceres/MT, proferida no processo CIA 

0709540-40.2017.811.0006,

CONSIDERANDO, que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, em decisão no dia 31/01/2018, tornou sem efeito os atos 

praticados no processo seletivo ocorrido em Cáceres nos autos com nº 

único 5944-89.2017.8.11.0006, ID 218403, bem como Determinando a 

realização de novo certame,

RESOLVE

 1 – Tornar público a abertura do Processo Seletivo para Recrutamento de 

Estagiários de Nível Superior na Comarca de Cáceres-MT.

2 – O processo seletivo e demais procedimentos serão redigidos de 

acordo com 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 nesta Central de 

Administração do Fórum em Cáceres-MT, sito à Rua das Maravilhas, s/nº, 

Cavalhada, no horário das 12:00 às 18:00h, bem como através do link, 

HYPERLINK "http://www.tjmt.jus.br" www.tjmt.jus.br > serviços > seleção 

de estagiários Fórum de Cáceres, disponibilizado no Site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no período de 12 a 16 de março de 

2018.

 4 – As provas serão realizadas na data estimada de 22 de abril de 2018, 

no período matutino, das 08:00 às 11:00hs, na Universidade do Estado de 

Mato Grosso, Campus de Cáceres, local a ser designado posteriormente.

5 – As vagas disponíveis são para os cursos de Ciências Contábeis (01 

vaga), Direito (14 quatorze vagas), Tecnologia da Informação (01 vaga), 

História (cadastro de reserva). Em todos os cursos haverá cadastro de 

reserva.

Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital nº 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 afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres-MT, 07 de fevereiro de 2018.

JOSÉ EDUARDO MARIANO

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007458-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE CACERES BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA ALVES OAB - MT0003593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCHELAU BATISTA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Numero do Processo: 

1007458-60.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EVANDRO DE CACERES 

BATISTA DA SILVA INVENTARIADO: ARCHELAU BATISTA DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário sob o Rito de Arrolamento 

Sumário dos bens deixados pelo falecimento de Archelau Baptista da 

Silva, sendo nomeada inventariante o Sr. Evandro de Cáceres Batista da 

Silva. Foram apresentadas as primeiras declarações e plano de partilha (ID 

10869651). Guia de informação e apuração do imposto sobre transmissão 

causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - GIA ITCD (ID 

10869349). Certidões negativas de tributos relativos aos bens do espólio, 

referentes às Fazendas Municipal, Estadual e Federal (ID 10869219, 

11552512 e 10869179). Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza os devidos e 

legais efeitos a partilha, relativa aos bens deixados pelo falecimento de 

Archelau Baptista da Silva, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos 

quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que 

faço com fundamento no artigo 659, § 2.º, do CPC, ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros. Transitada em julgado, 

expeça-se a respectiva Carta de Adjudicação. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Cáceres, 02 de fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 172500 Nr: 8139-52.2014.811.0006

 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: JRDS, DRFDS, TRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGJ, AMG, GPG, ACG, DEG, DBGF, NBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, MANOEL ALVARES CAMPOS - OAB:1.127-A, Manoel Alvares 

Campos Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, LIDIANE PAULA SOUSA - OAB:17437-B, MARCO 

ANTONIO MENDES - OAB:11341-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e RECONHEÇO a 

União Estável “Post Mortem” entre Joanice Rodrigues da Silva e Dirceu 

Batista Gomes, com início no dia 28 de janeiro de 1998 e término quando 

do falecimento deste último, em 22 de dezembro de 2013.Em 

consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, uma vez que a requerente faz jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Diante da habilitação 

dos herdeiros da autora, proceda-se à correção do polo ativo no sistema 

processual.Às providências necessárias. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007609-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR o advogado da parte autora a se manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000426-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS JOSE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 
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eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000427-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR VIEIRA (REQUERIDO)

ADRIANO BRITO FERRARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003193-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

HAROLDO MONTEIRO LEITE (RÉU)

CLEONICE BUCK LEITE (RÉU)

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/credora no id. 9644978, devendo a Secretaria da Vara 

expedir o necessário para cumprimento da citação por hora certa. 2 – Em 

seguida, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção/arquivamento. 3 – Por fim, certifique-se quanto 

ao decurso do prazo para apresentação de resposta e REMETA-SE o 

processo concluso. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001984-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINEY COSTA GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

 

Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme determina o art. 

203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR os advogados das 

partes Autora e Requerida, a fim de que informem nos autos acerca do 

cumprimento da r. decisão em que determina a Restituição do Veículo 

apreendido, no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que, até a presente data 

não foi recolhida a diligência do oficial de justiça nem tão pouco houve 

qualquer manifestação nos autos.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000445-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RAMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Evidenciados os pressupostos legais 

(artigo 319 do CPC), este Juízo RECEBE a petição inicial e documentos que 

a acompanham. 2 – 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. 3 - OFICIE-SE ao Banco 

do Brasil solicitando informações acerca de eventuais quantias 

depositadas em nome da requerente, bem como para justificar as razões 

para a negativa de saque, consignando-se prazo de 15 (quinze) dias para 

resposta. 4 – ENCAMINHE-SE o processo ao Ministério Público para 

manifestação quanto à pretensão da requerente. 5– Após, CONCLUSO. 

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101995 Nr: 7091-97.2010.811.0006

 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: HELOIZO MOTTA RAMOS, PROSSIGA EXTRAÇÃO E 

C O M É R C I O  D E  M A T E R I A I S  P A R A  C O N S T R U Ç Ã O , 

SINDUSCOM/SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO ALVES DE ARRUDA, JOÃO 

BENEDITO ALVES DE ARRUDA E CIA LTDA/JORNAL CACERENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ferrer Antunes Maciel - 

OAB:12394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Código n. 101995

DESPACHO

1 – Tendo em vista o comparecimento pessoal do réu em audiência 

realizada nos autos em apenso (Medida Cautelar Código n. 101080), 

conforme ata anexa, o réu foi devidamente citado.

Nesse quadro, o réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias contados da presente audiência, 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.

 2 – 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.

3 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na 

audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC).

4 – Por fim, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser 

certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC.

5 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 84 de 709



Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 212443 Nr: 1201-36.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC MARTINS ALVITO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carla Brizola - 

OAB:23.419-MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 68, INTIMO a parte requerida, por 

meio de seus advogados legalmente constituídos, para comparecerem à 

audiência de Conciliação DESIGNADA PARA O DIA 15/05/2018, ÀS 

13h30min HORAS a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no Edifício do Fórum da Comarca 

de Cáceres/MT, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140342 Nr: 9978-20.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT, SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 Código n. 140342

SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial (fl. 140).

 Devidamente intimada para pagamento, a executada efetuou o depósito 

integral da quantia pleiteada, consoante se infere da petição apresentada 

à fl. 145 e comprovante de fl. 144.

Realizados alguns atos processuais, a parte exequente manifestou-se 

nos autos postulando a liberação dos valores mediante alvará, sem 

formular outros requerimentos ou impugnar o valor depositado, conforme 

petição de fl. 152.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Diante disso, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia depositada 

em favor da parte autora, observando-se os dados informados. Tendo em 

vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

substabelecimento encartado à fl. 10 e com fulcro no artigo 105 do CPC 

c/c item 2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fl. 152 e, por 

conseguinte, autoriza a expedição do alvará em nome do causídico.

 INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação na forma do item 

2.13.3.3 da CNGC .

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179932 Nr: 2225-70.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID BORGES, APARECIDA MARIA FARIA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI 

FREIRE, ESPOLIO DE NÁDIA PINTO DE ARRUDA FREIRE, BERTOLDO 

CAVALCANTE FREIRE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do rtigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil e tendo em 

vista a determinação judicial de fls.94 com o fim de designar audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de março de 2018, às 15:30 horas 

INTIMO as partes (autora e requerido), por meio de seusadvogados 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196625 Nr: 1461-50.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 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 14:00 horas, conforme infomação de fls. 146.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 22001 Nr: 2775-22.2002.811.0006

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. BRASIL CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREMAT - GRÊMIO CEMAT CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 Código n. 22001

DESPACHO

1 - Trata-se a demanda de execução em que fora expedido Auto de 

Arrematação de forma perfeita, sem oposição de embargos, encerrados 

os atos executivos por satisfação do crédito, nos termos da sentença de 

fl. 414, cuja demanda foi devidamente transitada em julgado, certidão de fl. 

417.

Ocorre que a parte exequente requereu o desarquivamento dos presentes 

autos para informar que não foi possível o Registro da Escritura Pública de 

Compra e Venda devido aos registros realizados no referido documento, 

que teve como origem a penhora dos autos que originou a referida 

arrematação.

2 - DEFERE-SE o pedido de fls.423/424 para que se proceda a baixa nas 

penhoras realizadas por este juízo registradas no R-2-M-19.142 – 

Processo 04/97 (Execução de Título Judicial da 2ª Vara Cível) e no 

R-3.M-19.142 – Processo 07/92 (Execução cujo trâmite também se deu 

nesta vara).

3 - Ante o exposto, OFICIE-SE o competente Cartório de Registro de 

Imóveis – 1º Ofício - da Comarca de Cáceres para que proceda às baixas 

nas penhoras acima mencionadas.

4 – Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, observando-se as 

providências de praxe de anotações e baixas necessárias.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95795 Nr: 862-24.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 85 de 709



 PARTE AUTORA: MILÊNIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFERE-SE o pedido do credor de fl. 38.Nesse contexto, incidiria com 

inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a 

suspensão do feito quando não há localização de bens passíveis de 

penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito 

e exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, 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 na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70904 Nr: 8308-83.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OWDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA HADDAD MURGEL 

GEPP - OAB:123720, Jose Crescencio da Costa Junior - OAB:68.403, 

Otavio Bezerra Neves - OAB:59.709 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA PINHEIRO DE LACERDA 

- OAB:39.325 DF

 Código n. 139478

DESPACHO

1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

procuração encartado à fl. 31 e com fulcro no artigo 105 do CPC c/c item 

2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fl. 160 e, por conseguinte, 

autoriza a expedição do alvará em nome do causídico, cujos dados 

bancários encontram-se no anverso da fl. 160.

 2 – INTIME-SE a parte requerida pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação na forma do item 

2.13.3.3 da CNGC .

3 - Realizados os atos acima consignados, este Juízo JULGA EXTINTA a 

presente execução, com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, 

inciso, II do CPC.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95032 Nr: 94-98.2010.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MILÊNIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFERE-SE o pedido do credor de fl. 71.Nesse contexto, incidiria com 

inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a 

suspensão do feito quando não há localização de bens passíveis de 

penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito 

e exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o requerente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do requerido, 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 requerente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 139478 Nr: 9093-06.2011.811.0006

 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: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELZAYR FERREIRA VITTORAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 Código n. 139478

DESPACHO

1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

procuração encartado à fl. 31 e com fulcro no artigo 105 do CPC c/c item 

2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fl. 160 e, por conseguinte, 

autoriza a expedição do alvará em nome do causídico, cujos dados 

bancários encontram-se no anverso da fl. 160.

 2 – INTIME-SE a parte requerida pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação na forma do item 

2.13.3.3 da CNGC .

3 - Realizados os atos acima consignados, este Juízo JULGA EXTINTA a 

presente execução, com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, 

inciso, II do CPC.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154137 Nr: 1521-28.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido constante da inicial para condenar a Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais S.A. ao pagamento a requerente da importância de R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a 

título de indenização advinda de Seguro DPVAT, que deverá incidir juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção 

monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º 

da Lei n. 6.194/74.CONDENA-SE a seguradora ré ao pagamento das 

custas e despesas do processo e de honorários advocatícios ao 

procurador do requerente correspondente a 10% sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 06 

de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 63494 Nr: 1030-31.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO E BARBOSA LTDA, 

THEREZINHA AUGUSTA DA SILVA BARBOZA, NILTON SILVA BARBOSA, 

HELOÍSA BRANT FREIRE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA CRISTINA CHAMY 

GATTASS - OAB:9575, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060

 Autos n. 1030-31.2007.811.0006 (Código n. 63494)

DESPACHO

Permaneçam os vertentes autos suspensos, até o deslinde dos embargos 

de terceiro em apenso, como determinado à fl. 149 daquele feito.

CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136973 Nr: 6224-70.2011.811.0006

 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: DALVA VILASBOAS SEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062-MT

 Código n. 136973

DECISÃO

1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento 

encartado à fl. 194 e com fulcro no artigo 105 do CPC c/c item 2.13.3 da 

CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fls. 195/197 e, por conseguinte, 

autoriza a expedição do alvará em nome da causídica.

 2 – INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação na forma do artigo 

450, §3º da CNGC .

3 – Realizados os atos acima consignados, antes de promover atos de 

constrição requeridos, INTIME-SE a empresa executada para manifestação 

quanto ao saldo remanescente/diferença do crédito na forma informada na 

petição sobredita, consignando-se prazo de 5 (cinco) dias.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137314 Nr: 6604-93.2011.811.0006

 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 FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIO FLORES

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

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Código n. 137314

DECISÃO

1 – Considerando o teor da sentença de fls. 50/51, ainda que deferido o 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita à parte executada (fl. 67), a 

exonerando do pagamento dos honorários advocatícios anteriormente 

impostos, o bem foi objeto da lide foi leiloado em hasta pública pelo valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), enquanto que o montante do débito é de 

R$ 14.154,33 (catorze mil cento e cinquenta e quatro reais e trinta e três 

centavos), segundo informado pela parte exequente com planilha anexa 

(fls. 74/75).

Por conseguinte, não há saldo positivo ao executado, superando em muito 

o débito em relação ao valor da venda do bem.

 2 – Diante disso, INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado 

(DJE) para cumprimento da sentença – pagamento das verbas 

sucumbenciais, 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 .

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 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores porventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-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).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141894 Nr: 11656-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON CATELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em que pese o pleito de fls. 135/135-verso, visando a localização de bens 

do executado, ainda não se concretizou a intimação da parte executada 

para pagamento espontâneo do débito, razão pela qual INDEFERE-SE o 

pedido em questão.

 Aliás, a certidão de fl. 100 indicou novo endereço para localização do 

executado, sendo que a parte exequente, embora intimada, deixou de 

promover o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça.

Dessa feita, INTIME-SE, derradeiramente, a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, promover o recolhimento das despesas indicadas à fl. 

100 ou pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, sob 

pena de arquivamento.

Comprovado o recolhimento da diligência, INTIME-SE o executado no 
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endereço indicado à fl. 100.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156850 Nr: 4579-39.2013.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON URANOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, GERALDO FERREIRA DE SOUZA - OAB:17.455

 Posto isso, uma vez que não restou comprovado o “fumus boni iuris”, 

este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora na 

exordial.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas custas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o 

valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

contudo, condenação essa suspensa com relação à parte autora, na 

forma do § 3º do art. 98 do CPC.Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158865 Nr: 6602-55.2013.811.0006

 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: JOÃO EVANGELISTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PRVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS 

SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY MONTEIRO PAES - 

OAB:150.402-OAB-RJ

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela autora.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor da causa, conforme o 

art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, condenação essa 

suspensa, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, na forma do §3º 

do art. 98 do CPC. Por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo com 

a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do 

CPC.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176555 Nr: 186-03.2015.811.0006

 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: AUTO POSTO SARITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 Autos n. 186-03.2015.811.0006 (Código n. 176555)

DESPACHO

1 – Na forma do art. 351 do CPC, INTIME-SE a parte embargante para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito da 

contestação apresentada pela parte embargada.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 4 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

5 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 6 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198948 Nr: 2841-11.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO LEITE RIBEIRO FILHO - 

OAB:45.584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, JOAO VICTOR GOMES LACERDA 

SILVA - OAB:22.281 MT

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 75/76), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.Custas e honorários advocatícios na forma convencionada. As partes 

desistiram do prazo recursal.ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 8159 Nr: 690-68.1999.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SANTA CRUZ 

SEGUROS, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, ANDREIA SANTANA DE CASTRO VASCONCELOS - 

OAB:12.777, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:10636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/M -13.245-A, JACKSON MÁRIO 

DE SOUZA - OAB:5930/MS, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8.194-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Bem por isso, ENCAMINHEM-SE os autos, novamente, à Contadoria deste 

Juízo para o esclarecimento do cálculo apresentado, observando-se o 

comando descrito no parágrafo anterior, já determinado às fls. 

1.050/1.051.2 – Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação no 

prazo de comum de 10 (dez) dias, pugnando o que entender de direito 

para o prosseguimento da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 49468 Nr: 6620-57.2005.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA, MARIA 

HELANA NETTO, NILSON MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO ELEITORAL DAS ELEIÇÕES DO 

SINDICATO DOS SERV.PÚBLIC. MUN. DE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO LEITE LINDOTE - 
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OAB:7711 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Código n. 49468

 DESPACHO

1 – Compulsando os autos verifica-se que a transferência dos valores 

bloqueados para a conta judicial foi realizada e expedido o competente 

alvará à fl. 192. Todavia, o valor levantado pela parte exequente pode não 

ter sido suficiente para garantir a execução Ante ao requerimento do 

exequente à fl. 184, bem como o levantamento do alvará (fl.192), este 

Juízo INDEFERE o pedido de bloqueio feito pelo exequente, uma vez que 

não juntou à petição planilha atualizada, limitando-se a informar que o valor 

atualizado do débito em 19/10/2017 era de R$ 4.457,98.

2 – Assim, INTIME-SE a parte exequente para que anexe planilha com 

débito atualizada devidamente pormenorizada, informando sobre eventual 

saldo remanescente, considerando o levantamento do alvará já expedido, 

nos termos do despacho de fl. 179, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção.

3 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87233 Nr: 2725-49.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINO LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAZ-INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA 

AMAZÔNIA S/A(CCE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - 

OAB:11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 Autos n. 2725-49.2009.811.0006 (Código n. 87233)

DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Entre um ato e outro, diante da não localização de bens penhoráveis da 

parte executada (fl. 227), determinou-se a intimação da parte exequente 

para requerer o que entender de direito.

Dessa feita, a parte autora fora intimada via DJE (fl. 230) e não 

manifestou. Depois, determinada a intimação pessoal, o aviso de 

recebimento retornou com a informação “desconhecido” (fl. 233) e, 

depois, consta o recebimento da intimação por terceira pessoa (fl. 

234-verso).

1 – Desta forma, considerando que a parte exequente manteve-se inerte e 

não conservou seu endereço atualizado no feito, restando-se infrutífera a 

tentativa de sua localização, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95265 Nr: 332-20.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALQUIRIA PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:11780/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 95265

DESPACHO

1 – Tendo em vista as tentativas infrutíferas de citação realizadas (fls. 59 

e 81), bem como o deferimento já realizado por este juízo do endereço da 

parte executada no Sistema de Informações Eleitorais-SIEL e a tentativa de 

citação em tal endereço, além do fornecido na petição inicial, 

INDEFERE-SE, por ora, o pedido formulado pelo exequente à fl.107, uma 

vez que a executada ainda não foi citada e não se esgotaram os meios 

para tanto.

Conforme petição da parte exequente às fls. 90/92 dos autos, além do 

endereço fornecido na inicial e do encontrado em busca no SIEL, a própria 

parte exequente requereu a expedição de mandado de execução - a ação 

originária de busca e apreensão foi convertida em ação de execução, nos 

termos da decisão de fls. 94/96 – no endereço fornecido como sendo do 

trabalho da executada a saber: ELIANE CONFECÇÕES Rua Frei Ambrosio, 

número 10, Bairro: Cavalhada, Cáceres/MT, CEP: 78.200-000.

2- Tendo em vista que após tal deferimento, o mandado de execução não 

considerou tal endereço para cumprimento, tem-se como necessária nova 

tentativa de citação da parte executada nesse endereço fornecido pela 

exequente.

3 – Assim, EXPEÇA-SE novo mandado de citação, para que a parte 

executada efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias.

4 – Após, em caso de não localização da parte executada no endereço 

supramencionado, certifique-se nos autos e façam-se os autos 

CONCLUSOS para apreciação dos demais pedidos realizados pela 

exequente à fl. 107.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101896 Nr: 6992-30.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA APARECIDA PICOLOMINI DA COSTA 

TAVARES, ALTAIR FABIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6992-30.2010.811.0006 (Código n. 101896)

SENTENÇA

Trata-se de execução ajuizada por COOPERAÇÃO DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI em face de REGINA APARECIDA PICOLOMINI DA COSTA 

TAVARES e ALTAIR FÁBIO.

As partes entabularam acordo para pagamento da dívida, que fora 

devidamente homologado pelo Juízo (fls. 83/84), suspendendo o feito até a 

data prevista para pagamento.

Decorrido o prazo de suspensão, fora determinada a intimação da parte 

exequente, que pugnou pela extinção do feito, diante do pagamento da 

dívida (fl. 114).

Pois bem.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento integral da obrigação exequenda, como informado pela parte 

exequente.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138960 Nr: 8505-96.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MATTIELLO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 
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FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Autos n. 8505-96.2011.811.0006 (Código n. 138960)

DECISÃO

Diante do requerimento do exequente (fls. 96/97), com fundamento no art. 

782, §3º do CPC, DETERMINA-SE a inclusão do nome do executado nos 

cadastros restritivos de credito nos seguintes sistemas: SPC, SERASA 

EXPERIAN e BOAVISTA SCPC.

 2 – Para tanto, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, colacione a planilha atualizada do débito, bem como manifeste o que 

entender de direito visando ao prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

3 – Em seguida, sobrevindo a planilha atualizada do débito, OFICIEM-SE 

aos referidos órgãos indicados no item “1” a fim de que seja realizado o 

cadastramento no prazo de 05 (cinco dias).

 4 – Por outro lado, não havendo o pagamento do débito pelo executado, 

com fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, parágrafo único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente à pensão alimentícia no montante 

descriminado.

 5 – Após, ABRA-SE vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

 6 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141121 Nr: 10781-03.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDMO, MDMOX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA LUIZA DE MATOS 

PALMIERE - OAB:12.053/MT, MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE - 

OAB:12053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, este Juízo promoveu buscas no sistema RENAJUD, sendo 

localizado o veículo indicado à fl. 111, promovendo-se a inclusão de 

restrição à fl. 116. Dessa feita, a fim de efetivar a medida, PROCEDA-SE, 

também, a inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a 

dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para precisar a 

localização do bem para fins de efetivação da penhora e remoção.2 – 

Depois, no que toca ao pedido de buscas pelo sistema INFOJUD, 

verifica-se que elas já foram realizadas, conforme se vê às fls. 112/115, 

não sendo localizados bens em nome da parte executada, de modo que 

INDEFERE-SE o pleito em questão.3 – Por oportuno, em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, parágrafo único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.4 – Na hipótese de haver requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE ofício para inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC.5 – Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor.6 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE a parte executada por meio de seu advogado ou 

de maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

854, §3º do CPC). 7 – Cumpridas todas as providências anteriores, 

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157869 Nr: 5584-96.2013.811.0006

 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: CREMILDA GOMES PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - 

OAB:20738/B MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT

 DispositivoForte nos fundamentos acima expostos, este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de:a) 

determinar exclusão da Tarifa de: Taxa de Registro no valor de R$ 100,00 

(cem reais);b) determinar a restituição de indébito dos valores de forma 

simples com juros de 1% ao mês correção monetária pelos índices do 

INPC. Em sintonia com o princípio da causalidade, tendo em vista a 

existência de sucumbência recíproca, CONDENA-SE as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, no valor dos 

honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), em conformidade 

com o artigo 86 do Código de Processo Civil, que ficará suspenso em 

relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixas necessárias.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180124 Nr: 2340-91.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CAIRES, CLEUZA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO PEREIRA, LUCINEI BENTO 

DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

recolher a diligência para o oficial de justiça no valor de R$ 70,00 (setenta 

reais), cuja finalidade é a intimação da parte requerida para audiência de 

instrução e julgamento. Para tanto deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185310 Nr: 5431-92.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CRISTINA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Uma vez que a decisão de fl. 69 converteu a ação monitória em execução 

judicial, descabe falar em cumprimento de sentença, como requerido às 

fls. 82/83.

Por outro lado, CUMPRA-SE na integralidade a decisão de fl. 69, 

observando-se o valor atualizado da dívida, indicado à fl. 82-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189020 Nr: 7609-14.2015.811.0006

 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: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ABDALA GATTAS ORRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANE GABRIELA SILVA DE 

LIMA MOREIRA - OAB:20.494, JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 189020

DESPACHO

1 – Considerando que o autor não comprovou ter esgotado os meios 

extrajudiciais de localizar o endereço do réu, INDEFERE-SE o pedido de 

expedição de ofícios em busca de endereço na forma solicitada à fls. 58.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 2 – INTIME-SE o autor para diligenciar na busca do endereço do 

executado a fim de proceder a sua intimação, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção.

3 – Com o depósito e a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o necessário 

para cumprimento.

4 – Do contrário, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 191314 Nr: 9119-62.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA JUNCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095 B

 DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTESA preliminar alegada da parte 

requerida confunde-se com mérito, portanto não há que se falar em 

preliminar, sendo que as questões apresentadas serão analisadas na 

sentença.Não havendo outras preliminares ou questões prejudiciais de 

mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVASResolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os 

seguintes pontos:A)A invasão do imóvel pelo requerido; Feitas estas 

considerações, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas 

que efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.Após o decurso do 

prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros 

elementos probatórios. INTIME-SE às partes via advogado através do 

DJE.CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 194430 Nr: 129-48.2016.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios 

no equivalente a 10 % (dez por cento) do valor da causa, contudo, 

condenação essa suspensa, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, na forma do § 3º do art. 98 do CPC.Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 206532 Nr: 7642-67.2016.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES DAMÁSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Posto isso, este Juízo JULGA RESTAURADOS os autos da Ação de 

Usucapião n. 8680-51.2015.811.0006 (Código: 190652), movida por 

Aristides Damásio em face de Verdade Empreendimentos Imobiliários 

Ltda., declarando suprido o processo desaparecido, devendo prosseguir 

em seus termos, conforme dispõe o artigo 716 do CPC.Por oportuno, como 

determina o art. 196 do CPC, bem como o item 2.10.4, II, da CNGC, 

COMUNIQUE-SE o fato à Subseção local da Ordem dos Advogados do 

Brasil.No mais, na forma do artigo 1.069 do CPC, CONDENA-SE o 

advogado responsável pela carga dos autos e o seu extravio ao 

pagamento das custas processuais necessárias para a restauração dos 

autos.A propósito:“Restauração de autos Execução de título extrajudicial - 

Extinção sem julgamento de mérito, ante a restituição dos autos pelo 

advogado da autora (executada) Perda superveniente do objeto Julgada a 

restauração, com o aparecimento dos autos, prosseguirá o processo de 

execução - Despesas de restauração e honorários advocatícios 

Condenação do advogado da autora (executada) por ter dado causa ao 

desparecimento dos autos, respondendo pelas custas da restauração e 

honorários advocatícios (art. 1069 CPC) Recurso negado”. (TJ-SP - APL: 

00102075520138260664 SP 0010207-55.2013.8.26.0664, Relator: 

Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 20/05/2014, 13ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2014) (negrito nosso)Por 

oportuno, conforme se colhe do andamento processual de fls. 10/14, fora 

determinada a emenda da inicial, o que ainda não fora realizado pela parte 

demandante.Dessa feita, INTIME-SE derradeiramente a parte autora para, 

no prazo de 15 dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial, a fim 

de:1) Indicar os endereços eletrônicos do autor e do réu (art. 319, II, do 

CPC);2) Indicar corretamente os fundamentos jurídicos do pedido, a fim de 

adequá-los a Lei 13.105/2015, em vigor desde 18/03/2016;3) Promover a 

juntada da matrícula atualizada do imóvel.4) INTIMEM-SE. 

CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002679-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS APARECIDA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

DOMINGAS APARECIDA DE MORAES em face do BANCO BRADESCARD 

S/A, ambos qualificados no processo. Com a inicial vieram documentos. 

Despacho inicial (id. 4623386). Audiência de conciliação realizada (id. 
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5888032), ocasião em que restou infrutífera a composição amigável. 

Devidamente citado, o réu apresentou contestação e documentos (id. 

6110420). O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Diante da apresentação de contestação e 

réplica, aliado ao fato de que não houve conciliação, não sendo caso de 

julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a este Juízo 

deliberar acerca das providências preliminares e do saneamento previsto 

no artigo 357 do Código de Processo Civil. Processo em ordem, sem vícios 

ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE 

FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões 

processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as 

questões controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertido o seguinte ponto: A) regularidade da inscrição; B) existência 

de dano moral e inscrições preexistentes; INTIMEM-SE as partes para 

especificar as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências (o que se quer provar) e 

razões específicas para cada meio probatório requerido no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento. Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003199-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAX NET SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação ordinária ajuizada por MAX 

NET SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. EPP em face do OI 

MÓVEL S/A, ambos qualificados no processo. Com a inicial vieram 

documentos. Despacho inicial (id. ). Audiência de conciliação realizada (id. 

8034713), ocasião em que restou infrutífera a composição amigável. 

Devidamente citado, o réu apresentou contestação e documentos (id. 

8271103). Réplica no id.9484423. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Diante da apresentação de 

contestação e réplica, aliado ao fato de que não houve conciliação, não 

sendo caso de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a 

este Juízo deliberar acerca das providências preliminares e do 

saneamento previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil. Processo 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

estando presentes os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Não havendo também 

preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, 

nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as 

questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertido o seguinte ponto: A) contratação e cancelamento dos 

serviços; B) regularidade da inscrição restritiva; C) existência e medida do 

dano moral; INTIMEM-SE as partes para especificar as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências (o que se quer provar) e razões específicas 

para cada meio probatório requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de indeferimento. Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003044-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA em face do ICATU SEGUROS 

S/A, ambos qualificados no processo. Com a inicial vieram documentos. 

Despacho inicial (id. 4493018). Audiência de conciliação realizada (id. 

9137070), ocasião em que restou infrutífera a composição amigável. 

Devidamente citado, o réu apresentou contestação e documentos (id. 

9415271). Réplica no id.9533434. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Diante da apresentação de 

contestação e réplica, aliado ao fato de que não houve conciliação, não 

sendo caso de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a 

este Juízo deliberar acerca das providências preliminares e do 

saneamento previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil. Processo 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

estando presentes os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES A questão intitulada 

como preliminar pela ré - não apresentação da documentçaão necessária 

pelo postulante - confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual 

rejeita-se neste momento. Não havendo outras preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A) descumprimento do contrato e obrigação de indenizar; 

B) existência e grau de invalidez; INTIMEM-SE as partes para especificar 

as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências (o que se quer provar) e 

razões específicas para cada meio probatório requerido no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento. Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001959-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO IVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ADELINA FRANCISCA DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON SEGUROS S.A (REQUERIDO)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - RJ118948-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação de cobrança de seguro de 
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vida ajuizada por PAULO IVES DE ARAÚJO e ADELINA FRANCISCO DOS 

SANTOS ARAÚJO em face do HSBC SEGUROS S/A e SEGURADORA 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, ambos qualificados no processo. 

Com a inicial vieram documentos. Despacho inicial (id. 4492984). Audiência 

de conciliação realizada (id. 6661740), ocasião em que restou infrutífera a 

composição amigável. Devidamente citado, o réu KIRTON SEGUROS 

apresentou contestação e documentos, arguindo preliminares e, no mérito, 

a improcedência da demanda (id. 6859167). Devidamente citado, o réu 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS apresentou contestação e 

documentos (id. 7109811). Réplica no id.8174691. O processo veio 

concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Diante da 

apresentação de contestação e réplica, aliado ao fato de que não houve 

conciliação, não sendo caso de julgamento antecipado do mérito (parcial 

ou total), cumpre a este Juízo deliberar acerca das providências 

preliminares e do saneamento previsto no artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES No que toca a preliminar de ilegitimidade passiva das rés, de 

acordo com a Teoria da Asserção, o exame in statu assertionis é 

realizado até o momento em que se inicia a produção de provas. Iniciado 

esse momento, fala-se em mérito da causa e o julgamento não pode mais 

ser de carência de ação, mas sim de procedência ou improcedência do 

pedido. Nesse prisma, para que alguém tenha legitimidade para a causa 

basta que tal decorra da narrativa da exordial e a questão acerca do 

evento narrado passa a ser mérito. Ademais, os documentos trazidos com 

a inicial e contestação demonstram de forma inequívoca a ligação da ré 

que pretende ser excluída da lide, com os fatos aqui discutidos. Sendo 

assim, este Juízo rejeita a preliminar alegada. Em relação a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, reputa-se que tal questão 

se confunde com o mérito da causa, que deve ser analisada no momento 

ulterior após a fase da instrução do feito. Não se mostra, pois, cabível 

analisar neste momento o direito de o requerente receber quantia 

decorrente de pagamento de valores a título seguro de vida uma vez que o 

acertamento desta questão deverá ser apreciado depois de oportunizada 

a instrução probatória. Assim, este Juízo não acolhe a preliminar ventilada. 

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO Como sabido, o CC/1916 

somente previa o prazo prescricional aplicável à pretensão do segurado 

contra o segurador, conforme dispunha o seu o art. 178, § 6º, II. Quanto 

ao beneficiário, independentemente do tipo de seguro, a codificação era 

omissa, passando a entender o STJ, na qualidade de intérprete maior da 

norma infraconstitucional, pela aplicação do prazo vintenário constante do 

art. 177 daquela codificação. Com efeito, atento aos fenômenos 

econômicos e à grande importância que tomou o contrato de seguro nas 

últimas décadas, sobretudo o seguro de pessoa, o legislador civil, ao 

editar o CC/2002, entendeu por consagrar dispositivo especial à pretensão 

do beneficiário contra o segurador. Assim, dispõe em seu art. 206, § 3º, 

IX: Art. 206. Prescreve: (...) § 3º Em 3 (três) anos: (...) IX – a pretensão do 

beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de 

seguro de responsabilidade civil obrigatório. Todavia, a jurisprudência e 

doutrina pátrias possuem entendimento de que tal dispositivo refere-se 

apenas ao seguro DPVAT. Vale dizer, a prescrição em três anos atinge as 

pretensões do beneficiário, do terceiro prejudicado e da própria vítima nos 

casos de cobrança do seguro obrigatório regido pela Lei n. 6.194/74[1]. 

Em casos como o ora em julgamento, entende-se que o prazo 

prescricional é decenal, por aplicação do artigo 205 do Código Civil. Nesse 

sentido, seguem alguns excertos recentes do Tribunal da Cidadania: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. CORRETORA DE SEGUROS. 

PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRAZO DECENAL. 

MATÉRIAS OMITIDAS NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RECLUSÃO CONSUMATIVA 1. O recurso especial 

admitido impugna acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O prazo 

prescricional para a propositura de ação indenizatória contra a 

seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em 

grupo é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 3. A ausência de 

referência a teses nas contrarrazões ao recurso especial acarreta o 

reconhecimento da preclusão consumativa e impede sua apreciação em 

agravo interno, haja vista caracterizar indevida inovação recursal. 4. 

Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp 1646221 / PE - 

2016/0336069-8 – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Publicação: 

21/11/2017). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO 

DECENAL. CONTRATO. SEGURO. FUNERAL. VALOR FIXO SEGURADO. 

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A decisão 

recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, 

estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de 

Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta 

Corte. 2. O prazo prescricional para a propositura da ação pelo 

beneficiário em desfavor da seguradora é de dez anos. Precedentes. 3. A 

alteração da conclusão da Corte local, quanto ao valor devido na apólice 

do seguro, demandaria o reexame das disposições do contrato e do 

conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado no âmbito do 

recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ–AgInt noAREsp 126994/PR 2012/0034232-3 – Rel. Min. 

Maria Isabel Gallotti – Quarta Turma – Publicação: 27/10/2016) Partindo 

dessas premissas, tem-se que a questão prejudicial de mérito não merece 

acolhida, porquanto o prazo prescricional aplicável à espécie é de 10 

(dez) anos, na esteira do posicionamento jurisprudencial sobredito, razão 

pela qual este Juízo afasta a prescrição. Não havendo também 

preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, 

nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as 

questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertidos os seguintes pontos: A) direito ao recebimento da 

indenização; INTIMEM-SE as partes para especificar as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências (o que se quer provar) e razões específicas 

para cada meio probatório requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de indeferimento. Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000384-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WERMESON SUTERLAND BATISTA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000384-52.2017.8.11.0006 AUTOR: 

WERMESON SUTERLAND BATISTA LOPES RÉU: VIVO S.A. SENTENÇA I – 

Relatório Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais ajuizada por WERMESON SUTERLAND 

BATISTA LOPES em face do TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Sustenta a autora que teve seu nome 

incluído nos órgãos de proteção de crédito indevidamente, uma vez que 

não possui nenhuma relação contratual com a empresa requerida. Diante 

disso, requer sejam julgados procedentes os pedidos para declarar a 

inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais no importe de R$ 11.739,18 (onze mil, setecentos e trinta e 

nove reais e dezoito centavos). Com a inicial vieram os documentos. 

Despacho inicial concedendo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita e designando audiência de conciliação (id. 4772225). Audiência de 

conciliação realizada, ocasião em que restou infrutífera a composição 

amigável (id. 6709948). Devidamente citada, a empresa requerida 

apresentou contestação (id. 5008705), alegando, em síntese, 

preliminarmente a ausência de interesse de agir ante a inexistência de 

pretensão resistida, bem como que a parte autora não se desincumbiu do 

ônus de provar suas alegações, além da inexistência de dano moral a ser 

reparado, uma vez que não houve ato ilícito e nexo causal, sendo certo 

que se trata apenas mero aborrecimento. Requereu, ao final, que os 
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pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Réplica apresentada (id. 

6827418). Veio o processo concluso. II – Fundamentação A demanda em 

análise se trata apenas de matéria de direito, de modo que a abertura da 

fase instrutória se mostra desnecessária tendo em vista os elementos 

probatórios existentes no processo. 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. Destarte, não 

havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Considerando que a requerida, apesar de citada (id. ), não 

contestou o pedido inicial, bem como pelo fato de não haver requerimento 

de prova, torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil) com a consequente aplicação da regra do art. 

344 do CPC. Ressalte-se que embora a presunção de veracidade 

decorrente do art. 344 do CPC seja relativa, conclui-se pela análise dos 

autos que os pedidos da autora comportam apenas parcial acolhimento. 

Pois bem, o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos 

serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à 

prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua 

responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” No caso vertente, aplicando-se os institutos do Código de 

Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a 

responsabilidade objetiva da requerida, constata-se que a pretensão 

declaratória da inexistência do débito merece guarida. Isso porque não se 

pode exigir prova de fato negativo da parte autora, de tal sorte que a 

prova inequívoca nessas hipóteses é ônus do requerido, nos termos do 

art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. No caso, a parte autora 

alega que não possui nenhum tipo de relação com a instituição requerida. 

Pois bem, extrai-se dos autos, que de fato inexiste prova da contratação 

de qualquer serviço perante a instituição financeira. Isto se diz, pois a 

requerida deixou de apresentar cópia dos contratos entabulados com a 

autora, prova esta que lhe incumbia em virtude da relação de consumo 

havida entre as partes e diante da inversão do ônus da prova determinada 

em decisão inicial. Diante disso, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II do 

CPC, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência 

de negócio jurídico formalizado entre as partes, de modo a demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 

A respeito da existência de dano moral, em virtude de que a inclusão do 

nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência do 

colendo STJ é pacífica no sentido de que o dano moral decorre do próprio 

ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, não 

havendo necessidade da prova do prejuízo, desde que comprovado o 

evento danoso. Com efeito, extrai-se a insubsistência do dano moral 

alegado ante a existência de inscrições preexistentes, cuja legalidade não 

se encontra questionada ou mesmo demonstrada no processo, na esteira 

do que preconiza o entendimento sumulado pela Corte Superior, 

inteligência do enunciado da Súmula 385, a saber: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Diante desse panorama, a pretensão indenizatória não 

merece guarida. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de: a) 

declarar a inexistência da relação jurídica e do débito em discussão no 

processo na forma exposta na petição inicial. b) determinar a baixa da 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em 

discussão no caso em tela. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em 

julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002644-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002644-39.2016.8.11.0006 AUTOR: 

DIEGO PAULO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de 

seguro DPVAT ajuizada por DIEGO PAULO DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, ambos qualificados nos autos. 

Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 19.04.2016 que lhe 

acarretou escoriações por todo o corpo e fratura da clavícula. Requer a 

condenação da ré ao pagamento da complementação do seguro no 

percentual de 100% (cem por cento) do total, custas e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial 

(id. 4176749) concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando 

a citação da ré. Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 

4855051 argumentando, em preliminares, a necessidade de alteração no 

polo passivo, a inépcia da petição inicial ante a ausência de pedido 

específico, ausência de interesse de agir devido a concessão 

administrativa da indenização, no mérito, sustenta a improcedência do 

pedido. As partes compareceram na audiência de conciliação designada, 

porém não houve acordo (id. 5566413). Realizados alguns atos 

processuais, foi acostado o Laudo pericial unilateral no id. 5566464. 

Réplica no id. 8039083. O processo veio concluso. II – Fundamentação 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Considerando que os elementos necessários à 

formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, 

verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC. DAS 

PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida de ausência 

de interesse de agir em razão da satisfação da indenização na esfera 

administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento da 

indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Em relação à preliminar 

de inépcia da inicial, também não merece guarida porquanto o autor é claro 

ao postular a concessão do percentual de 100% (cem por cento) 

referente a invalidez que afirma ter sofrido, razão pela qual este Juízo a 

rejeita. Por fim, no que tange à necessidade de alteração do polo passivo 

para o fim de constar que a parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., não há controvérsia, de modo 

que tal pleito se acolhe, determinando-se a retificação do registro de 

autuação do processo no sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, 

verifica-se que a questão central refere-se no pedido de complementação 

de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a 

autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 94 de 709



condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendido pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 5566464 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

ombro esquerdo, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por 

comprometimento discreto de força e mobilidade de ombro esquerdo, sem 

atrofia do membro, ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano 

anatômico e/ou funcional definitivo com proporção de 75% (intensa). 

Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional capacitado na 

área médica, não havendo nada que desabone o referido trabalho para 

que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é 

prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o requerente esta 

acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, permanente. Deste 

modo, apesar de não estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos 

autos, vislumbra-se que ela é essencial, e demonstra, de maneira clara, o 

grau e a lesão do autor, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois 

bem, em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Partindo dessas premissas, como no caso do autor houve a perda 

parcial incompleta, com repercussão de 75% (intensa), o valor 

indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 25 

% = 3375 x 75% = 2.531,25, que culmina no montante indenizatório de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Como a parte autora já recebeu o valor de R$ 2.362,50, a ré deverá 

efetuar o pagamento da diferença, valores estes que devem ser 

corrigidos a partir do evento danoso (segundo entendimento do STJ), e 

acrescidos de juros de mora (1%) a partir da citação. III – Dispositivo 

Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido constante da inicial condenando a ré ao pagamento de indenização 

referente ao seguro DPVAT ao autor, no valor de R$ 168,75 (cento e 

sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), sobre o qual deverá 

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de citação e 

correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com espeque no 

artigo 3º da Lei n. 6.194/74. No que tange aos honorários, ficam arbitrados 

no valor total em 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003568-16.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003568-16.2017.8.11.0006 

AUTOR: ADRIANA DEL CASTANHEL RÉU: CARAJAS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME Vistos, etc... Redesignada a audiência e 

comunicado ao Juízo Deprecante, de forma inusitada e irresponsável, o 

Oficial de Justiça devolveu o mandado alegando “Importante destacar que 

a presente CERTIDÃO representa a expressão contemporizada, em favor 

dos Oficiais de Justiça de nosso Estado do Mato Grosso, da busca e 

satisfação da tão aclamada “justa remuneração da atividade externa”, 

Certifico ainda que a verba Indenizatória de Transporte Do mês de 

Janeiro/2018, que deveria ter sido paga até o 10º Dia útil não foi paga e 

neste momento por falta de recursos financeiros para o cumprimento das 

diligências, somente resta a alternativa de devolução do respectivo 

mandado. Nestes termos lavro a presente certidão e (ou)(retenho)devolvo 

o mandado ao Cartório requerendo ao Juízo que as Partes disponibilizem 

meios necessários para o prosseguimento das ordens judiciais, quer seja, 

veiculo, meio de locomoção, ou recursos para cobrir as despesas 

decorrentes do deslocamento deste Oficial de Justiça, da sede da 

Comarca/Vara ao endereço onde se cumprirá a ordem judicial, assim fico 

a disposição do R. Juízo para tão logo equacionado – disponibilizado os 

meios, ou seja efetuado o pagamento da VIPAE – promoverá incontinenti o 

cumprimento das determinações desse Juízo....”. O motivo alegado pelo 

Oficial de Justiça é injustificável, revelando seu comportamento total 

relapso ao cumprimento de suas obrigações. Ao contrário do afirmado, o 

Tribunal de Justiça vem cumprindo praticamente em dia com suas 

obrigações salariais. Ademais, pela função por ele exercida, recebe 

remuneração por demais elevada. Basta ver a página da transparência 

para constatar que somente no mês de dezembro praticamente recebeu 

verba líquida no valor superior a R$ 39.000,00 (trinta e nove mil) reais, 

percebendo remuneração padrão liquida mensal superior a R$ 15.000,00 

(quinze mil) reais. Percebe-se, portanto, não tratar-se de um miserável 

trabalhador e desprovido de meios para cumprir com sua obrigação, 

diga-se de passagem muitíssimo bem remunerado. Frente a tal ocorrência, 

com prejuízo da prestação jurisdicional, redesigno a audiência para o dia 

28 de fevereiro de 2018, às 17:40 horas. Oficie comunicando ao Juízo 

Deprecante. Extraia cópia da carta precatória e encaminhe ao Juiz Diretor 

do Fórum da comarca de Cuiabá e para a Presidência do Tribunal de 

Justiça para adoção das providências administrativas pertinentes Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005094-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINATTO FELIPE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1005094-18.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

REGINATTO FELIPE GOMES DE OLIVEIRA Vistos etc. Na manifestação 

contida no id. 11651686 o requerente pretende que este Juízo efetue 

diligências em plataformas virtuais conveniadas, em busca do endereço 

atualizado do réu. Pois bem. Estabelece o art. 139, IV do Código de 

Processo Civil que: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Partindo-se da 

possibilidade insculpida no dispositivo acima, reputo adequado o 

requerimento deduzido pelo exequente, na medida em que a diligência 

levada à efeito pelo Oficial de Justiça no endereço declinado na inicial não 

logrou a localização do réu. Portanto, delibero pela pesquisa. Segue 

abaixo o resultado: CPF: 057.151.011-66 Nome Completo: REGINATTO 

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA Nome da Mãe: IRANI GOMES DA SILVA Data 

de Nascimento: 23/05/1995 Título de Eleitor: 0033722511805 Endereço: AV 

JONAS PINHEIRO S N DPM JD DAS NACOES CEP: 78595-000 Municipio: 

APIACAS UF: MT Dados do Eleitor Nome REGINATTO FELIPE GOMES DE 

OLIVEIRA Título 033722511805 Data Nasc. 23/05/1995 Zona 6 Endereço 

RUA ESTRELADA180 - SÃO LOURENÇO Município CÁCERES UF MT Data 

Domicílio 18/03/2013 Nome Pai NATALINO DE OLIVEIRA Nome Mãe IRANI 

GOMES DA SILVA Naturalidade CÁCERES, MT Cód. Validação 

521f9deed44b42e7d9140d5e9dee4b89 Manifeste-se o autor no prazo de 

15 dias, requerendo o que entender pertinente. Expeça-se o necessário 

para cumprimento da liminar, no local a ser indicado pela parte Autora. 

Cáceres/MT., 07 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007662-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LERIVAN ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BARBOSA OAB - MT16697/O (ADVOGADO)

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI OAB - MT22908/O (ADVOGADO)

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDMA MARIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007662-07.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: LERIVAN ALVES BARBOSA REQUERIDO: IDMA MARIA 

RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Considerando o resultado da diligência, 

e atento ao fato de que não mais haverá tempo hábil para nova diligência 

sem antes haver a redesignação do ato designado pelo Juízo deprecante, 

promova-se a devolução da missiva na forma determinada no despacho 

inicial e após arquive-se. Tal medida faz-se necessária ante a notícia de 

que a parte reside em comarca diversa, a diversidade de distribuição o 

que impossibilita a redistribuição e a ausência de informação da nova data 

da audiência. Oficie comunicando ao Juízo Deprecante. Cáceres/MT., 07 

de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001893-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUEIDE OLIVEIRA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001893-18.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

SUEIDE OLIVEIRA BORGES O fundamento recursal reside na alegação de 

que o juízo desconsiderou a constituição em mora do Requerido através 

do instrumento de protesto. Ocorre que analisando novamente o feito não 

localizei qualquer documento comprovando a existência do alegado 

protesto. Antes de analisar acerca da possibilidade de retratação, 

oportunizo ao Recorrente comprovar a existência do protesto, com data 

anterior à sentença, no prazo de cinco dias. Acaso demonstre, retorne 

concluso. Por outro lado, acaso não comprove a existência de protesto, 

desde já e nos termos o art. 331 decido pela manutenção da sentença. 

Nesse caso, cite-se e intime-se a apelada para que, caso queira, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto no prazo de 15 dias (art. 

331, §1° c.c art. 1.010, §1°, ambos do CPC). Decorrido o prazo para as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Segunda Instância. Cáceres/MT., 

07 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CUNHA DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1004278-36.2017.8.11.0006 AUTOR: 

FABIANA CUNHA DA GUIA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Designe nova audiência concentrada. Intimem as 

partes para comparecimento, na pessoa de seus Procuradores. Em caso 

de ausência da autora, retorne concluso para extinção. Cáceres/MT., 07 

de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002912-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PERALTA LOPES COCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002912-59.2017.8.11.0006 

AUTOR: PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI RÉU: 

EDSON PERALTA LOPES COCA Vistos, etc... Concedo o prazo de 10 

(dez) dias para a parte autora manifestar sobre a correspondência 

devolvida id 11292523. A caso seja informado novo endereço ou 

complemente o existente, proceda nova expedição. Nesse caso, com a 

juntada intime-se as partes para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. 

A caso não seja feito nenhum pedido, englobando a realização de novo 

depoimento pessoal, intime-se as partes para apresentarem as alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias. Na hipótese da empresa/Autora não 

indicar o endereço correto da transportadora, intime as partes para 

apresentarem as alegações finais. Fica facultado a empresa providenciar 

a entrega da correspondência diretamente ao destinatário. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003568-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DEL CASTANHEL (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (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 de seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com sua cliente na 

Audiência redesignada para o dia 28 de fevereiro de 2018 às 17h40min, 

que será realizada na sala de audiências da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cáceres/MT. Cáceres/MT, 7 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000421-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 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) - Efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, apurada no valor de R$ 70,00 reais, visando o 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão a ser oportunamente 

expedido. 2.1) - Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) - Ao final, após efetuar o pagamento 

das aludidas “Guia de Diligência e Guia de Custas e Taxas Judiciárias", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

7 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005094-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINATTO FELIPE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1005094-18.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

REGINATTO FELIPE GOMES DE OLIVEIRA Vistos etc. Na manifestação 

contida no id. 11651686 o requerente pretende que este Juízo efetue 

diligências em plataformas virtuais conveniadas, em busca do endereço 

atualizado do réu. Pois bem. Estabelece o art. 139, IV do Código de 

Processo Civil que: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Partindo-se da 

possibilidade insculpida no dispositivo acima, reputo adequado o 

requerimento deduzido pelo exequente, na medida em que a diligência 

levada à efeito pelo Oficial de Justiça no endereço declinado na inicial não 

logrou a localização do réu. Portanto, delibero pela pesquisa. Segue 

abaixo o resultado: CPF: 057.151.011-66 Nome Completo: REGINATTO 

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA Nome da Mãe: IRANI GOMES DA SILVA Data 

de Nascimento: 23/05/1995 Título de Eleitor: 0033722511805 Endereço: AV 

JONAS PINHEIRO S N DPM JD DAS NACOES CEP: 78595-000 Municipio: 

APIACAS UF: MT Dados do Eleitor Nome REGINATTO FELIPE GOMES DE 

OLIVEIRA Título 033722511805 Data Nasc. 23/05/1995 Zona 6 Endereço 

RUA ESTRELADA180 - SÃO LOURENÇO Município CÁCERES UF MT Data 

Domicílio 18/03/2013 Nome Pai NATALINO DE OLIVEIRA Nome Mãe IRANI 

GOMES DA SILVA Naturalidade CÁCERES, MT Cód. Validação 

521f9deed44b42e7d9140d5e9dee4b89 Manifeste-se o autor no prazo de 

15 dias, requerendo o que entender pertinente. Expeça-se o necessário 

para cumprimento da liminar, no local a ser indicado pela parte Autora. 

Cáceres/MT., 07 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001893-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUEIDE OLIVEIRA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001893-18.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

SUEIDE OLIVEIRA BORGES O fundamento recursal reside na alegação de 

que o juízo desconsiderou a constituição em mora do Requerido através 

do instrumento de protesto. Ocorre que analisando novamente o feito não 

localizei qualquer documento comprovando a existência do alegado 

protesto. Antes de analisar acerca da possibilidade de retratação, 

oportunizo ao Recorrente comprovar a existência do protesto, com data 

anterior à sentença, no prazo de cinco dias. Acaso demonstre, retorne 

concluso. Por outro lado, acaso não comprove a existência de protesto, 

desde já e nos termos o art. 331 decido pela manutenção da sentença. 

Nesse caso, cite-se e intime-se a apelada para que, caso queira, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto no prazo de 15 dias (art. 

331, §1° c.c art. 1.010, §1°, ambos do CPC). Decorrido o prazo para as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Segunda Instância. Cáceres/MT., 

07 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002912-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PERALTA LOPES COCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002912-59.2017.8.11.0006 

AUTOR: PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI RÉU: 

EDSON PERALTA LOPES COCA Vistos, etc... Concedo o prazo de 10 

(dez) dias para a parte autora manifestar sobre a correspondência 

devolvida id 11292523. A caso seja informado novo endereço ou 

complemente o existente, proceda nova expedição. Nesse caso, com a 

juntada intime-se as partes para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. 

A caso não seja feito nenhum pedido, englobando a realização de novo 

depoimento pessoal, intime-se as partes para apresentarem as alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias. Na hipótese da empresa/Autora não 

indicar o endereço correto da transportadora, intime as partes para 

apresentarem as alegações finais. Fica facultado a empresa providenciar 

a entrega da correspondência diretamente ao destinatário. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004879-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANT ANNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 97 de 709



CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1004879-42.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: JAQUELINE SANT ANNA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

ajuizada por JAQUELINE SANTANA em face de YMPACTUS COMERCIAL 

S/A. No primeiro despacho o Juízo determinou ao autor que promovesse a 

emenda da inicial de modo que fossem apresentados documentos para 

esclarecer os pontos destacados, bem como determinou que a autora 

comprovasse sua hipossuficiência econômica. Contudo, intimada por duas 

vezes, a autora deixou transcorrer o prazo sem emendar a inicial (id. 

10641403 - Pág. 1 e 11657224 - Pág. 1). É a síntese. Decido. O Código de 

Processo Civil estabelece em seu art. 321 que: 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. Como consequência da inobservância do prazo 

anotado para a emenda da inicial, preceitua o mesmo códex que o Juiz 

indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Da leitura do 

processo, observo que decorreu o prazo para a emenda da inicial sem 

que a autora adotasse qualquer postura no feito. Com efeito, deverá a 

inicial ser indeferida. É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 

485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte autora 

isenta das custas iniciais. Cáceres/MT, 07 de Fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004880-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1004880-27.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA ajuizada por MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA em 

face de YMPACTUS COMERCIAL S/A. No primeiro despacho o Juízo 

determinou ao autor que promovesse a emenda da inicial de modo que 

fossem apresentados documentos para esclarecer os pontos 

destacados, bem como determinou que a autora comprovasse sua 

hipossuficiência econômica. Contudo, intimada por duas vezes, a autora 

deixou transcorrer o prazo sem emendar a inicial (id. 10641692 - Pág. 1 e 

11654653 - Pág. 1). É a síntese. Decido. O Código de Processo Civil 

estabelece em seu art. 321 que: 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. 

Como consequência da inobservância do prazo anotado para a emenda 

da inicial, preceitua o mesmo códex que o Juiz indeferirá a petição inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Da leitura do processo, observo que 

decorreu o prazo para a emenda da inicial sem que a autora adotasse 

qualquer postura no feito. Com efeito, deverá a inicial ser indeferida. É 

como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 07 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005694-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIS CHAVES CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1005694-39.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JORGE LUIS CHAVES CAMPOS 

Vistos etc. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de JORGE LUIS 

CHAVES CAMPOS. Transcrevo a síntese fática da inicial: “Por “Contrato 

de Financiamento” nº 20023692116, celebrado entre as partes no dia 

12/08/2015, o qual veio a ser substituído pelo “Aditivo de Renegociação” 

nº 20026662509, celebrado entre as partes no dia 12/06/2017, o 

Requerente concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no valor líquido de 

R$ 31.365,18 (TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO 

REAIS E DEZOITO CENTAVOS), que deveria ser pago em 36 prestações 

no valor de R$ 894,25 (OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E 

VINTE E CINCO CENTAVOS), cada uma, cujo vencimento da primeira 

estava previsto para o dia 07/07/2017 e da última para o dia 07/06/2020, 

destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca FORD 

modelo FIESTA SEDAN SE 1.6, ano fabricação 2012, chassi 

9BFZF54P7D8372605, placa OBG2106, cor PRETA e renavam nº 

000477712118. Ocorre, entretanto, que o(a) Requerido(a) não cumpriu as 

obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações 

vencidas a partir de 07/07/2017, cuja mora está devidamente comprovada 

pela inclusa notificação extrajudicial (doc.05), conforme artigo 3º e 2º, do 

artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 

13.043/2014, pode ser requerida contra o devedor a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente. Esgotados todos os meios para que o(a) 

Requerido(a) liquidasse o seu débito, o Requerente, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer se digne 

ordenar a Busca e Apreensão do bem da sua propriedade que está na 

posse precária do(a) Requerido(a), para tanto, expedindo-se liminarmente, 

mandado de busca e apreensão, a ser cumprido nos endereços já 

mencionados ou no lugar onde o bem estiver, depositando-o em mãos da 

Requerente Outrossim, requer que seja efetivada a citação do(a) 

Requerido(a) com os benefícios do artigo 212, e demais parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil, para e no prazo de quinze (15) dias, 

querendo, conteste a presente ação, sob pena de revelia, facultando-lhe, 

ainda, o prazo de cinco (05) dias após a citação para o pagamento da 

dívida pendente, que nesta data importa em R$ 25.814,61 ( VINTE E CINCO 

MIL E OITOCENTOS E CATORZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ), 

mais os encargos moratórios previstos no contrato pelo atraso do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas, custas processuais 

desembolsadas pelo credor, honorários advocatícios sobre o valor total do 

débito, tudo devidamente atualizado à época do pagamento, incluindo 

todos os valores gastos com o ajuizamento da presente ação, conforme 

Recurso Repetitivo nº 1.1418.593-MS, sob pena de, não o fazendo, ficar, 

desde logo, consolidada a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do 

Requerente, facultando-lhe a venda para o pagamento do débito principal, 

mais os encargos moratórios previstos contratualmente, respeitando 

sempre, para todos os acréscimos, os limites, normas e restrições legais.” 

Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu a busca e 

apreensão do bem na forma do Dec. 911/69. Com a inicial, vieram os 

documentos. O Juízo deferiu a liminar (id. 9930424). O requerido foi citado 

e o carro apreendido (id. 10144761 pág. 1/2). O réu então apresentou 

contestação no id. 10372189 em cuja oportunidade reclamou a ausência 

do aditivo contratual entabulado entre as partes. Por tal razão, formulou os 

seguintes requerimentos: “Ante o exposto REQUER, a devolução do 

veículo apreendido ao Requerido, ou, caso não seja esse o entendimento 

da Vossa Excelência, a restituição do valor pago por ele a título de 

parcelas do financiamento, como medida de JUSTIÇA.” Com a 

contestação, vieram os documentos. Intimado a apresentar impugnação, o 

autor manifestou-se no id. 10916566. Já no id. 10986783 o Juízo 

determinou que o autor fizesse nos autos a apresentação do aditivo 

contratual. O autor então cumpriu a determinação no id. 11235788, 

fazendo a juntada do aditivo contratual. Intimado o requerido a se 

manifestar em relação aos documentos apresentados pelo autor (id. 

11345629) o mesmo quedou-se inerte (id. 11654182 - Pág. 1). É a síntese. 

Decido. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de JORGE LUIS 
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CHAVES CAMPOS. Em síntese, cabe ao juízo apreciar o preenchimento 

dos pressupostos necessários à busca e apreensão do veículo segundo 

o Decreto 911/69. Sobreveio contestação do requerido apenas e tão 

somente questionando a ausência do “aditivo contratual” entabulado entre 

as partes, em razão do que postulou a revogação da liminar ou devolução 

dos valores pagos. Pois bem. Não há que se falar em revogação: Isso 

porque a ausência do aditivo contratual foi suprida pelo autor mediante a 

juntada realizada através da manifestação contida no id. 11235798 - Pág. 

1 e seguintes. Não obstante, pelos documentos trazidos aos autos pelo 

Requerente, restaram provadas: 1- a existência de contrato de abertura 

de crédito com cláusula de alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo 

marca FORD modelo FIESTA SEDAN SE 1.6, ano fabricação 2012, chassi 

9BFZF54P7D8372605, placa OBG2106, cor PRETA e RENAVAM nº 

000477712118 (vide ids. 9927168 e 11235798); 2- o inadimplemento e a 

constituição em mora pela notificação extrajudicial (id. 9927178). Ora, o 

princípio fundamental do direito contratual é o pacta sunt servanda, só 

derrogado diante de condições extraordinárias como caso fortuito ou 

força maior, sendo ônus do Réu a comprovação de situações excludentes 

de sua obrigação. Não apresentadas estas e comprovado o 

inadimplemento do compromisso contratual, impõe-se o deferimento da 

pretensão exordial, vez que a posse do bem passa a pertencer a quem 

não tem justo título. Dito isto, ressalto que o requerido não compareceu 

aos autos para opor fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do 

autor (art. 373, II do CPC), tampouco manifestou interesse em purgar a 

mora conforme permite o art. 3°, §1° do Decreto 911/69. No tocante a 

juntada posterior do “aditivo contratual”, não há que se falar em vício 

processual quanto a atitude, eis que foi franqueado o contraditório ao réu, 

que nada manifestou quanto aos novos documentos e em momento algum 

no processo refutou a mora que lhe foi imputada. Diante deste quadro, não 

há que se falar em revogação da busca e apreensão tampouco na 

restituição de valores ao devedor, eis que preenchidos todos os requisitos 

à busca e apreensão do veículo. Isto posto, julgo procedente o pedido 

inicial e declaro rescindido o contrato firmado entre as partes e, com fulcro 

no art. 66 da Lei 4.728/65 com redação dada pelo Decreto Lei 911/69, 

consolido nas mãos do Requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, 

já concedida na liminar sobre o veículo marca FORD modelo FIESTA 

SEDAN SE 1.6, ano fabricação 2012, chassi 9BFZF54P7D8372605, placa 

OBG2106, cor PRETA e RENAVAM nº 000477712118. Faculto a venda 

pela Requerente nos termos do Decreto Lei 911/69. Condeno o Requerido 

ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, bem como nas custas e despesas processuais. P.R.I. 

Cumpra-se, arquivando-se oportunamente os autos. Cáceres/MT., 07 de 

Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000442-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIURA & MIURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000442-21.2018.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: MIURA & MIURA 

LTDA - EPP Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de 

arquivamento. Acaso providencie o pagamento, desde já analiso a inicia 

nos seguintes termos: 1. Cite-se e intime-se o(a) Executado(a), para 

pagamento do débito, custas e honorários advocatícios, no prazo de 03 

dias, a contar da citação, sob pena de penhora. 2. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) podendo ser reduzidos pela metade 

caso haja pagamento integral da dívida no prazo estabelecido e majorados 

em até 20% (vinte por cento) caso rejeitados eventuais embargos à 

execução (art. 827, §2º). 3. Do mandado deverá constar ordem de 

penhora e avaliação que deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo 

que verificada a falta de pagamento no prazo indicado, de tudo, 

lavrando-se auto, com intimação do Executado. 4. O exequente indicará 

bens do Executado sob os quais recairá a penhora, salvo se outros forem 

indicados pelo Executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração que 

a contrição proposta lhe será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao 

requerer a substituição do bem penhorados, o executado deverá indicar 

onde são encontrados, acompanhado ainda de prova de propriedade e 

respectiva certidão negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como 

abster-se de qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 

poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 07 de 

Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000442-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIURA & MIURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 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) - Efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, apurada no valor de R$ 35,00 reais, visando o 

cumprimento do Mandado de Citação a ser oportunamente expedido. 2.1) - 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

2.2) - Ao final, após efetuar o pagamento das aludidas “Guia de Diligência 

e Guia de Custas e Taxas Judiciárias", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 7 de fevereiro de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003967-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAUDE DENTAL CLIN ASSISTENCIA ODONTOLOGICA INTEGRADA LTDA - 

ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 28 de 

março de 2018 às 13h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres/MT, 7 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000421-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000421-45.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCIO DA SILVA ALMEIDA Vistos etc. Nos 

termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora 

para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já fica 

analisado o pedido de liminar. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o Requerente instruiu a inicial com a cédula de crédito 

bancária com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis e, 

posteriormente, com a comprovação de mora do Requerido, consistente 

na Notificação Extrajudicial, conforme autoriza o artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei 911/69. Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na 

exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da 

pessoa indicada na peça preambular, vez que nesta comarca inexiste 

depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da 

medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor 

fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta 

ação, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 

2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 07 

de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004879-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANT ANNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 1004879-42.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: JAQUELINE SANT ANNA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

ajuizada por JAQUELINE SANTANA em face de YMPACTUS COMERCIAL 

S/A. No primeiro despacho o Juízo determinou ao autor que promovesse a 

emenda da inicial de modo que fossem apresentados documentos para 

esclarecer os pontos destacados, bem como determinou que a autora 

comprovasse sua hipossuficiência econômica. Contudo, intimada por duas 

vezes, a autora deixou transcorrer o prazo sem emendar a inicial (id. 

10641403 - Pág. 1 e 11657224 - Pág. 1). É a síntese. Decido. O Código de 

Processo Civil estabelece em seu art. 321 que: 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. Como consequência da inobservância do prazo 

anotado para a emenda da inicial, preceitua o mesmo códex que o Juiz 

indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Da leitura do 

processo, observo que decorreu o prazo para a emenda da inicial sem 

que a autora adotasse qualquer postura no feito. Com efeito, deverá a 

inicial ser indeferida. É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 

485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte autora 

isenta das custas iniciais. Cáceres/MT, 07 de Fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004880-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 1004880-27.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA ajuizada por MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA em 

face de YMPACTUS COMERCIAL S/A. No primeiro despacho o Juízo 

determinou ao autor que promovesse a emenda da inicial de modo que 

fossem apresentados documentos para esclarecer os pontos 

destacados, bem como determinou que a autora comprovasse sua 

hipossuficiência econômica. Contudo, intimada por duas vezes, a autora 

deixou transcorrer o prazo sem emendar a inicial (id. 10641692 - Pág. 1 e 

11654653 - Pág. 1). É a síntese. Decido. O Código de Processo Civil 

estabelece em seu art. 321 que: 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. 

Como consequência da inobservância do prazo anotado para a emenda 

da inicial, preceitua o mesmo códex que o Juiz indeferirá a petição inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Da leitura do processo, observo que 

decorreu o prazo para a emenda da inicial sem que a autora adotasse 

qualquer postura no feito. Com efeito, deverá a inicial ser indeferida. É 

como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 07 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005694-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIS CHAVES CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1005694-39.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JORGE LUIS CHAVES CAMPOS 

Vistos etc. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de JORGE LUIS 

CHAVES CAMPOS. Transcrevo a síntese fática da inicial: “Por “Contrato 

de Financiamento” nº 20023692116, celebrado entre as partes no dia 
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12/08/2015, o qual veio a ser substituído pelo “Aditivo de Renegociação” 

nº 20026662509, celebrado entre as partes no dia 12/06/2017, o 

Requerente concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no valor líquido de 

R$ 31.365,18 (TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO 

REAIS E DEZOITO CENTAVOS), que deveria ser pago em 36 prestações 

no valor de R$ 894,25 (OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E 

VINTE E CINCO CENTAVOS), cada uma, cujo vencimento da primeira 

estava previsto para o dia 07/07/2017 e da última para o dia 07/06/2020, 

destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca FORD 

modelo FIESTA SEDAN SE 1.6, ano fabricação 2012, chassi 

9BFZF54P7D8372605, placa OBG2106, cor PRETA e renavam nº 

000477712118. Ocorre, entretanto, que o(a) Requerido(a) não cumpriu as 

obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações 

vencidas a partir de 07/07/2017, cuja mora está devidamente comprovada 

pela inclusa notificação extrajudicial (doc.05), conforme artigo 3º e 2º, do 

artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 

13.043/2014, pode ser requerida contra o devedor a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente. Esgotados todos os meios para que o(a) 

Requerido(a) liquidasse o seu débito, o Requerente, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer se digne 

ordenar a Busca e Apreensão do bem da sua propriedade que está na 

posse precária do(a) Requerido(a), para tanto, expedindo-se liminarmente, 

mandado de busca e apreensão, a ser cumprido nos endereços já 

mencionados ou no lugar onde o bem estiver, depositando-o em mãos da 

Requerente Outrossim, requer que seja efetivada a citação do(a) 

Requerido(a) com os benefícios do artigo 212, e demais parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil, para e no prazo de quinze (15) dias, 

querendo, conteste a presente ação, sob pena de revelia, facultando-lhe, 

ainda, o prazo de cinco (05) dias após a citação para o pagamento da 

dívida pendente, que nesta data importa em R$ 25.814,61 ( VINTE E CINCO 

MIL E OITOCENTOS E CATORZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ), 

mais os encargos moratórios previstos no contrato pelo atraso do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas, custas processuais 

desembolsadas pelo credor, honorários advocatícios sobre o valor total do 

débito, tudo devidamente atualizado à época do pagamento, incluindo 

todos os valores gastos com o ajuizamento da presente ação, conforme 

Recurso Repetitivo nº 1.1418.593-MS, sob pena de, não o fazendo, ficar, 

desde logo, consolidada a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do 

Requerente, facultando-lhe a venda para o pagamento do débito principal, 

mais os encargos moratórios previstos contratualmente, respeitando 

sempre, para todos os acréscimos, os limites, normas e restrições legais.” 

Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu a busca e 

apreensão do bem na forma do Dec. 911/69. Com a inicial, vieram os 

documentos. O Juízo deferiu a liminar (id. 9930424). O requerido foi citado 

e o carro apreendido (id. 10144761 pág. 1/2). O réu então apresentou 

contestação no id. 10372189 em cuja oportunidade reclamou a ausência 

do aditivo contratual entabulado entre as partes. Por tal razão, formulou os 

seguintes requerimentos: “Ante o exposto REQUER, a devolução do 

veículo apreendido ao Requerido, ou, caso não seja esse o entendimento 

da Vossa Excelência, a restituição do valor pago por ele a título de 

parcelas do financiamento, como medida de JUSTIÇA.” Com a 

contestação, vieram os documentos. Intimado a apresentar impugnação, o 

autor manifestou-se no id. 10916566. Já no id. 10986783 o Juízo 

determinou que o autor fizesse nos autos a apresentação do aditivo 

contratual. O autor então cumpriu a determinação no id. 11235788, 

fazendo a juntada do aditivo contratual. Intimado o requerido a se 

manifestar em relação aos documentos apresentados pelo autor (id. 

11345629) o mesmo quedou-se inerte (id. 11654182 - Pág. 1). É a síntese. 

Decido. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de JORGE LUIS 

CHAVES CAMPOS. Em síntese, cabe ao juízo apreciar o preenchimento 

dos pressupostos necessários à busca e apreensão do veículo segundo 

o Decreto 911/69. Sobreveio contestação do requerido apenas e tão 

somente questionando a ausência do “aditivo contratual” entabulado entre 

as partes, em razão do que postulou a revogação da liminar ou devolução 

dos valores pagos. Pois bem. Não há que se falar em revogação: Isso 

porque a ausência do aditivo contratual foi suprida pelo autor mediante a 

juntada realizada através da manifestação contida no id. 11235798 - Pág. 

1 e seguintes. Não obstante, pelos documentos trazidos aos autos pelo 

Requerente, restaram provadas: 1- a existência de contrato de abertura 

de crédito com cláusula de alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo 

marca FORD modelo FIESTA SEDAN SE 1.6, ano fabricação 2012, chassi 

9BFZF54P7D8372605, placa OBG2106, cor PRETA e RENAVAM nº 

000477712118 (vide ids. 9927168 e 11235798); 2- o inadimplemento e a 

constituição em mora pela notificação extrajudicial (id. 9927178). Ora, o 

princípio fundamental do direito contratual é o pacta sunt servanda, só 

derrogado diante de condições extraordinárias como caso fortuito ou 

força maior, sendo ônus do Réu a comprovação de situações excludentes 

de sua obrigação. Não apresentadas estas e comprovado o 

inadimplemento do compromisso contratual, impõe-se o deferimento da 

pretensão exordial, vez que a posse do bem passa a pertencer a quem 

não tem justo título. Dito isto, ressalto que o requerido não compareceu 

aos autos para opor fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do 

autor (art. 373, II do CPC), tampouco manifestou interesse em purgar a 

mora conforme permite o art. 3°, §1° do Decreto 911/69. No tocante a 

juntada posterior do “aditivo contratual”, não há que se falar em vício 

processual quanto a atitude, eis que foi franqueado o contraditório ao réu, 

que nada manifestou quanto aos novos documentos e em momento algum 

no processo refutou a mora que lhe foi imputada. Diante deste quadro, não 

há que se falar em revogação da busca e apreensão tampouco na 

restituição de valores ao devedor, eis que preenchidos todos os requisitos 

à busca e apreensão do veículo. Isto posto, julgo procedente o pedido 

inicial e declaro rescindido o contrato firmado entre as partes e, com fulcro 

no art. 66 da Lei 4.728/65 com redação dada pelo Decreto Lei 911/69, 

consolido nas mãos do Requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, 

já concedida na liminar sobre o veículo marca FORD modelo FIESTA 

SEDAN SE 1.6, ano fabricação 2012, chassi 9BFZF54P7D8372605, placa 

OBG2106, cor PRETA e RENAVAM nº 000477712118. Faculto a venda 

pela Requerente nos termos do Decreto Lei 911/69. Condeno o Requerido 

ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, bem como nas custas e despesas processuais. P.R.I. 

Cumpra-se, arquivando-se oportunamente os autos. Cáceres/MT., 07 de 

Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007674-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES APARECIDO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

LOURDES APARECIDA 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 para Escolas da Zona Urbana, 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 14º (décima quarta) 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 18/10/2017, 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: 

11094861). A autoridade coatora manifestou no feito requerendo a 
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extinção do presente writ sem a resolução do mérito, ao argumento de 

perda de seu objeto pelo cumprimento da decisão liminar (Id: 11248474). 

Parecer ministerial pugnando pela concessão da ordem (Id: 11458825). 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 7º - PcD 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, o que evidencia 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 

18/10/2017 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 LOURDES APARECIDA DE 

SOUZA, no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005001-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO RIBEIRO BATISTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT0005635A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para apresentar quesitos e indicar assistente técnico no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 465 § 1.º do CPC/15.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000006-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE STAEL DE SOUZA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação da parte requerida. VALDINEY DA SILVA 

NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003254-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATANIEL PATRICK PINHO ZANFERRARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)

UNEMAT (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Numero do Processo: 

1003254-70.2017.8.11.0006 AUTOR: NATANIEL PATRICK PINHO 

ZANFERRARI RÉU: UNEMAT, REITORA DA UNEMAT ANA MARIA DI RENZO 

Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a parte Autora requer a 

concessão da justiça gratuita. O atual Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015),traz em seu artigo 98, caput, a previsão de concessão da 

justiça gratuita aos que não possuem condições de arcar com as 

despesas processuais. No entanto, a nova legislação processual civil se 

ateve a mencionar que o beneficio deveria ser concedido à pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos, porém, não trouxe o conceito de 

insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da legislação, preceitua que suas 

normas processuais nela contidas, devem ser interpretadas de acordo 

com os valores e normas fundamentais da Constituição Federal. Nesse 

aspecto, no que concerne a assistência judiciária gratuita, o texto 

constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição Federal, a 

comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. Ademais, no 

presente caso, há elementos capazes de afastar a presunção de 

insuficiência, tendo em vista que há nos autos noticia de que a parte 

Autora é servidor(a) público(a), com média salarial relativamente alta, o 

que não condiz com a alegação de hipossuficiência. Deste modo, diante 

da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de indeferir o pedido, 

convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de 

arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e 

despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça 

Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob 

pena de indeferimento do benefício, documento que comprove a 

impossibilidade de pagamento das custas ou, no mesmo prazo, deverá 

recolher as custas judiciais e despesas processuais. Determino ainda que 

a parte emende a inicial para apresentar o edital do concurso, e ainda, 

para efeito de verificar a presença ou não das condições da ação, devera 

apresentar cópia integral do procedimento administrativo eventualmente 

autuado, por decorrência do requerimento formulado ao órgão 

empregador, para alteração da jornada de trabalho, e que coincide com o 

objeto da lide. Intime-se. Caceres, 07 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003290-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)

Universidade do Estado de MAto Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Numero do Processo: 

1003290-15.2017.8.11.0006 AUTOR: MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA RÉU: 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, REITORA DA UNEMAT 

ANA MARIA DI RENZO Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a 

parte Autora requer a concessão da justiça gratuita. O atual Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015),traz em seu artigo 98, caput, a previsão 

de concessão da justiça gratuita aos que não possuem condições de 

arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova legislação 

processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria ser 

concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, 

sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita 

de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. 

Ademais, no presente caso, há elementos capazes de afastar a 

presunção de insuficiência, tendo em vista que há nos autos noticia de 

que a parte Autora é servidor(a) público(a), com média salarial 

relativamente alta, o que não condiz com a alegação de hipossuficiência. 

Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de 

indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove a impossibilidade de pagamento das custas ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais. 

Determino ainda que a parte emende a inicial para apresentar o edital do 

concurso, e ainda, para efeito de verificar a presença ou não das 

condições da ação, devera apresentar cópia integral do procedimento 

administrativo eventualmente autuado, por decorrência do requerimento 

formulado ao órgão empregador, para alteração da jornada de trabalho, e 

que coincide com o objeto da lide. Intime-se. Caceres, 07 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003292-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LYGIA CRISTINA MENEZES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Universidade do Estado de MAto Grosso (RÉU)

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Numero do Processo: 

1003292-82.2017.8.11.0006 AUTOR: LYGIA CRISTINA MENEZES DE LIMA 

RÉU: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, REITORA DA 

UNEMAT ANA MARIA DI RENZO Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à 

baila, a parte Autora requer a concessão da justiça gratuita. O atual 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015),traz em seu artigo 98, caput, a 

previsão de concessão da justiça gratuita aos que não possuem 

condições de arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova 

legislação processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria 

ser concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, 

sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita 

de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. 

Ademais, no presente caso, há elementos capazes de afastar a 

presunção de insuficiência, tendo em vista que há nos autos noticia de 

que a parte Autora é servidor(a) público(a), com média salarial 

relativamente alta, o que não condiz com a alegação de hipossuficiência. 

Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de 

indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 
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Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove a impossibilidade de pagamento das custas ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais. 

Determino ainda que a parte emende a inicial para apresentar o edital do 

concurso, e ainda, para efeito de verificar a presença ou não das 

condições da ação, devera apresentar cópia integral do procedimento 

administrativo eventualmente autuado, por decorrência do requerimento 

formulado ao órgão empregador, para alteração da jornada de trabalho, e 

que coincide com o objeto da lide. Intime-se. Caceres, 07 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003297-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HEMILIA MAIA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)

Universidade do Estado de MAto Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Numero do Processo: 

1003297-07.2017.8.11.0006 AUTOR: HEMILIA MAIA RIBEIRO RÉU: 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, REITORA DA UNEMAT 

ANA MARIA DI RENZO Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a 

parte Autora requer a concessão da justiça gratuita. O atual Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015),traz em seu artigo 98, caput, a previsão 

de concessão da justiça gratuita aos que não possuem condições de 

arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova legislação 

processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria ser 

concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, 

sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita 

de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. 

Ademais, no presente caso, há elementos capazes de afastar a 

presunção de insuficiência, tendo em vista que há nos autos noticia de 

que a parte Autora é servidor(a) público(a), com média salarial 

relativamente alta, o que não condiz com a alegação de hipossuficiência. 

Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de 

indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove a impossibilidade de pagamento das custas ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais. 

Determino ainda que a parte emende a inicial para apresentar o edital do 

concurso, e ainda, para efeito de verificar a presença ou não das 

condições da ação, devera apresentar cópia integral do procedimento 

administrativo eventualmente autuado, por decorrência do requerimento 

formulado ao órgão empregador, para alteração da jornada de trabalho, e 

que coincide com o objeto da lide. Intime-se. Caceres, 07 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003306-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SULZBACHER FONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)

Universidade do Estado de MAto Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Numero do Processo: 

1003306-66.2017.8.11.0006 AUTOR: DEIVID SULZBACHER FONTES RÉU: 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, REITORA DA UNEMAT 

ANA MARIA DI RENZO Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a 

parte Autora requer a concessão da justiça gratuita. O atual Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015),traz em seu artigo 98, caput, a previsão 

de concessão da justiça gratuita aos que não possuem condições de 

arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova legislação 

processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria ser 

concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, 

sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita 

de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. 

Ademais, no presente caso, há elementos capazes de afastar a 

presunção de insuficiência, tendo em vista que há nos autos noticia de 

que a parte Autora é servidor(a) público(a), com média salarial 

relativamente alta, o que não condiz com a alegação de hipossuficiência. 

Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de 

indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove a impossibilidade de pagamento das custas ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais. 

Determino ainda que a parte emende a inicial para apresentar o edital do 

concurso, e ainda, para efeito de verificar a presença ou não das 

condições da ação, devera apresentar cópia integral do procedimento 

administrativo eventualmente autuado, por decorrência do requerimento 

formulado ao órgão empregador, para alteração da jornada de trabalho, e 

que coincide com o objeto da lide. Intime-se. Caceres, 07 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003308-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAVARES TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Universidade do Estado de MAto Grosso (RÉU)

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Numero do Processo: 

1003308-36.2017.8.11.0006 AUTOR: DANIELLE TAVARES TEIXEIRA RÉU: 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, REITORA DA UNEMAT 

ANA MARIA DI RENZO Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a 

parte Autora requer a concessão da justiça gratuita. O atual Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015),traz em seu artigo 98, caput, a previsão 

de concessão da justiça gratuita aos que não possuem condições de 

arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova legislação 

processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria ser 

concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 
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que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, 

sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita 

de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. 

Ademais, no presente caso, há elementos capazes de afastar a 

presunção de insuficiência, tendo em vista que há nos autos noticia de 

que a parte Autora é servidor(a) público(a), com média salarial 

relativamente alta, o que não condiz com a alegação de hipossuficiência. 

Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de 

indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove a impossibilidade de pagamento das custas ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais. 

Determino ainda que a parte emende a inicial para apresentar o edital do 

concurso, e ainda, para efeito de verificar a presença ou não das 

condições da ação, devera apresentar cópia integral do procedimento 

administrativo eventualmente autuado, por decorrência do requerimento 

formulado ao órgão empregador, para alteração da jornada de trabalho, e 

que coincide com o objeto da lide. Intime-se. Caceres, 07 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003287-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Unemat - Universidade Estadual de Mato Grosso (RÉU)

REITORA ANA MARIA DI RENZO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Numero do Processo: 

1003287-60.2017.8.11.0006 AUTOR: MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA RÉU: 

UNEMAT - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO, REITORA ANA 

MARIA DI RENZO Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a parte 

Autora requer a concessão da justiça gratuita. O atual Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015),traz em seu artigo 98, caput, a previsão 

de concessão da justiça gratuita aos que não possuem condições de 

arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova legislação 

processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria ser 

concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, 

sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita 

de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. 

Ademais, no presente caso, há elementos capazes de afastar a 

presunção de insuficiência, tendo em vista que há nos autos noticia de 

que a parte Autora é servidor(a) público(a), com média salarial 

relativamente alta, o que não condiz com a alegação de hipossuficiência. 

Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de 

indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove a impossibilidade de pagamento das custas ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais. 

Determino ainda que a parte emende a inicial para apresentar o edital do 

concurso, e ainda, para efeito de verificar a presença ou não das 

condições da ação, devera apresentar cópia integral do procedimento 

administrativo eventualmente autuado, por decorrência do requerimento 

formulado ao órgão empregador, para alteração da jornada de trabalho, e 

que coincide com o objeto da lide. Intime-se. Caceres, 07 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007715-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA SIMONCELLE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Cáceres - MT o senhor , FRANCIS MARIS 

CRUZ (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

GISLAINE CRISTINA SIMOCELLE 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 para Escolas da Zona Urbana, 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 28º (vigésima oitava) 

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 16/10/2017, 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: 

11092893). 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: 11248196). 

Parecer ministerial pugnando pela concessão da ordem (Id: 11458909). 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 28º 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 
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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, o que evidencia 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 

16/10/2017 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 GISLAINE CRISTINA SIMOCELLE, 

no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 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: 1007716-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIA PEREIRA DO CARMO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Cáceres - MT o senhor , FRANCIS MARIS 

CRUZ (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

MARCILEIA PEREIRA DO CARMO 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 para Escolas da Zona Urbana, 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 13º (décima terceira) 

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 05/10/2017, 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: 

11095035). 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: 11247874). 

Parecer ministerial pugnando pela concessão da ordem (Id: 11573154). 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 
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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 13º 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, o que evidencia 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 

05/10/2017 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 MARCILEIA PEREIRA DO CARMO, 

no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 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: 1007714-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA FRANCA TEDESCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Cáceres - MT o senhor , FRANCIS MARIS 

CRUZ (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

ELISANGELA DA SILVA FRANÇA TEDESCO 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 para Escolas da Zona Urbana, 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 11º (décima primeira) 

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: 

11094323). 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: 11248222). 

Parecer ministerial pugnando pela concessão da ordem (Id: 11573252). 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 
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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 11º 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, o que evidencia 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 ELISANGELA DA SILVA 

FRANÇA TEDESCO, no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 

503, de 25 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: 1007647-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA APARECIDA ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Maikon Carlos de Oliveira (AUTORIDADE COATORA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTORIDADE COATORA)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

VANUSA APARECIDA ALMEIDA 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. A impetrante aduz, em síntese, que concorreu a vaga relativa 

ao cargo público de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência 

para Escolas da Zona Urbana, 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 6º (sexta) 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 13/10/2017, 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: 11041020). 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: 

11205415). Parecer ministerial pugnando pela concessão da ordem (Id: 

11458674). 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: 
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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 31º 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, o que 

evidencia 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 13/10/2017 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 VANUSA APARECIDA ALMEIDA, 

no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 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, 05 de fevereiro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007456-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA DA SILVA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Maikon Carlos de Oliveira (AUTORIDADE COATORA)

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTORIDADE COATORA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ANA 

MARCIA DA SILVA CRUZ 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. A 

impetrante aduz, em síntese, que concorreu a vaga relativa ao cargo 

público de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência para 

Escolas da Zona Urbana, 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 37º (trigésima sétima) 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: 10898027). 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: 11240156). Parecer ministerial pugnando pela concessão da ordem (Id: 

11458139). 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 
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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 37º 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, o que 

evidencia 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 ANA MARCIA DA SILVA CRUZ, 

no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 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, 05 de fevereiro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007432-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NASCIMENTO DE SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0006120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

DANIELA NASCIMENTO DE SOUSA 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. A impetrante aduz, em síntese, que concorreu a vaga relativa 

ao cargo público de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência 

para Escolas da Zona Urbana, 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 56º (quinquagésima sexta) 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 02/10/2017, 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: 10848673). 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: 11248312). Parecer ministerial 

pugnando pela concessão da ordem (Id: 11458289). Os autos vieram 
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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 31º 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, o que evidencia 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 

02/10/2017 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 DANIELA NASCIMENTO DE 

SOUSA, no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 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, 05 de fevereiro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007084-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MAGALHAES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTORIDADE COATORA)

Prefeitura Municipal de Cáceres (IMPETRADO)

Maikon Carlos de Oliveira (AUTORIDADE COATORA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

ELAINE MAGALHÃES DE OLIVEIRA 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. A impetrante aduz, em síntese, que concorreu a vaga relativa 

ao cargo público de Assistente Administrativo, regulado pelo Edital n.º 

003/2017 – PMC de 06 de abril de 2017, na qual foi regularmente aprovada 

na prova objetiva do certame na 4º (quarta) colocação. Em razão disso, 

após a homologação do concurso, foi devidamente nomeada pelo Decreto 

nº 465 de 08 de setembro de 2017 e que, inclusive, apresentou a 

documentação exigida, em 18/09/2017, 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 
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inicial, veio documentação. Decisão deferindo a liminar vindicada e 

determinando a notificação da autoridade coatora (Id: 10604891). 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: 10902293). Parecer ministerial 

pugnando pela concessão da ordem (Id: 11394272). 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 de Assistente 

Administrativo do Município de Cáceres. É caso de concessão da ordem. 

Dos autos, observa-se que a impetrante logrou êxito em classificar-se em 

4º lugar no concurso público lançado por meio do edital n.º 003/2017 – 

PMC, de 06 de abril de 2017, destinado ao provimento do cargo de 

Assistente Administrativo, pertencente ao quadro de servidores efetivos 

do Município de Cáceres/MT. Com a homologação do certame, a 

Administração Pública Municipal, por meio do Decreto nº 465 de 08 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, o que 

evidencia 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 18/09/2017 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 ELAINE MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA, no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 

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, 05 de fevereiro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007364-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

REGIANE ALVES DOS SANTOS 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. A impetrante aduz, em síntese, que concorreu a vaga relativa 

ao cargo público de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência 

para Escolas da Zona Urbana, 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 5º (quinta) 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 05/10/2017, 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 
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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: 10795414). 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: 11248399). Parecer ministerial pugnando pela concessão da ordem (Id: 

11393637). 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 31º 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, o que 

evidencia 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 05/10/2017 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 REGIANE ALVES DOS SANTOS, 

no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 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, 05 de fevereiro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007262-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA SILVA FRADE DINIZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CÁCERES (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CÁCERES/MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CÁCERES/MT 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

PATRÍCIA MARIA SILVA FRADE DINIZ 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. A impetrante aduz, em síntese, que concorreu a vaga relativa 

ao cargo público de Assistente Administrativo, regulado pelo Edital n.º 

003/2017 – PMC de 06 de abril de 2017, na qual foi regularmente aprovada 

na prova objetiva do certame na 9º (nona) colocação. Em razão disso, 

após a homologação do concurso, foi devidamente nomeada pelo Decreto 

nº 465 de 08 de setembro de 2017 e que, inclusive, apresentou a 
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documentação exigida, em 21/09/2017, 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: 10794727). 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: 11205100). Parecer ministerial 

pugnando pela concessão da ordem (Id: 11394498). 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 de Assistente 

Administrativo do Município de Cáceres. É caso de concessão da ordem. 

Dos autos, observa-se que a impetrante logrou êxito em classificar-se em 

9º lugar no concurso público lançado por meio do edital n.º 003/2017 – 

PMC, de 06 de abril de 2017, destinado ao provimento do cargo de 

Assistente Administrativo, pertencente ao quadro de servidores efetivos 

do Município de Cáceres/MT. Com a homologação do certame, a 

Administração Pública Municipal, por meio do Decreto nº 465 de 08 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, o que 

evidencia 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 21/09/2017 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 PATRÍCIA MARIA SILVA FRADE 

DINIZ, no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 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, 05 de fevereiro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006845-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA CRUZ NUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTORIDADE COATORA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

Prefeitura Municipal de Cáceres (IMPETRADO)

Maikon Carlos de Oliveira (AUTORIDADE COATORA)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

CLEUSA CRUZ NUNES 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. A 

impetrante aduz, em síntese, que concorreu a vaga relativa ao cargo 
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público de Assistente Administrativo, regulado pelo Edital n.º 003/2017 – 

PMC de 06 de abril de 2017, na qual foi regularmente aprovada na prova 

objetiva do certame na 5º (quinta) colocação. Em razão disso, após a 

homologação do concurso, foi devidamente nomeada pelo Decreto n. 465 

de 08 de setembro de 2017 e que, inclusive, apresentou a documentação 

exigida, em 27/09/2017, 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: 10596174). 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: 10885435). Parecer ministerial pugnando pela concessão da ordem (Id: 

11389189). 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 de Assistente Administrativo do Município de Cáceres. É caso de 

concessão da ordem. Dos autos, observa-se que a impetrante logrou êxito 

em classificar-se em 5º lugar no concurso público lançado por meio do 

edital n.º 003/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, destinado ao provimento 

do cargo de Assistente Administrativo, pertencente ao quadro de 

servidores efetivos do Município de Cáceres/MT. Com a homologação do 

certame, a Administração Pública Municipal, por meio do Decreto nº 465 de 

08 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, o que 

evidencia 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 27/09/2017 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 CLEUSA CRUZ NUNES, no cargo 

para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 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, 05 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006877-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIEN GUILHERME DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTORIDADE COATORA)

Maikon Carlos de Oliveira (AUTORIDADE COATORA)

Prefeitura Municipal de Cáceres (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 
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LUCIEN GUILHERME DA SILVA 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. O impetrante aduz, em síntese, que concorreu a vaga relativa 

ao cargo público de Motorista de Ônibus, regulado pelo Edital n.º 003/2017 

– PMC de 06 de abril de 2017, na qual foi regularmente aprovado na prova 

objetiva do certame na 4º (quarta) colocação. Em razão disso, após a 

homologação do concurso, foi devidamente nomeado pelo Decreto n. 465 

de 08 de setembro de 2017 e que, inclusive, apresentou a documentação 

exigida, em 13/09/2017, dentro do prazo estabelecido. Contudo, menciona 

que a municipalidade se negou a dar posse no prazo legal, mesmo tendo 

sido aprovado e nomeado 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: 10601938). 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: 10892163). Parecer ministerial pugnando pela concessão da ordem (Id: 

11391501). 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 do impetrante no cargo para o 

qual foi devidamente aprovado e posteriormente nomeado para provimento 

do cargo de Motorista de Ônibus do Município de Cáceres. É caso de 

concessão da ordem. Dos autos, observa-se que o impetrante logrou êxito 

em classificar-se em 4º lugar no concurso público lançado por meio do 

edital n.º 003/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, destinado ao provimento 

do cargo de Motorista de Ônibus, pertencente ao quadro de servidores 

efetivos do Município de Cáceres/MT. Com a homologação do certame, a 

Administração Pública Municipal, por meio do Decreto nº 465 de 08 de 

setembro de 2017, nomeou o impetrante para o cargo em que foi 

devidamente aprovado, 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 do candidato, que deveria ocorrer no prazo de 

ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DO ATO DE NOMEAÇÃO, podendo 

ser prorrogado uma única vez por igual período a requerimento do 

interessado, 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 do candidato no prazo máximo fixado, 

bem como de tantos outros candidatos do mesmo certame, o que 

evidencia 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 ao aspirante, 

até porque, o mesmo protocolou em 13/09/2017 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 o candidato, ao ser nomeado, 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 clara a 

violação do direito líquido e certo do 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 LUCIEN GUILHERME DA SILVA, 

no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 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, 05 de fevereiro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007141-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON FELIX DE MACEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTORIDADE COATORA)

Maikon Carlos de Oliveira (AUTORIDADE COATORA)

Prefeitura Municipal de Cáceres (IMPETRADO)
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

JOILSON FELIX DE MACEDO 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. O 

impetrante aduz, em síntese, que concorreu a vaga relativa ao cargo 

público de Motorista de Ônibus, regulado pelo Edital n.º 003/2017 – PMC de 

06 de abril de 2017, na qual foi regularmente aprovado na prova objetiva 

do certame na 32º (trigésima segunda) colocação. Em razão disso, após a 

homologação do concurso, foi devidamente nomeado pelo Decreto n. 465 

de 08 de setembro de 2017 e que, inclusive, apresentou a documentação 

exigida, em 21/09/2017, dentro do prazo estabelecido. Contudo, menciona 

que a municipalidade se negou a dar posse no prazo legal, mesmo tendo 

sido aprovado e nomeado 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: 10644078). 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: 10890554). Parecer ministerial pugnando pela concessão da ordem (Id: 

11393349). 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 do impetrante no cargo para o 

qual foi devidamente aprovado e posteriormente nomeado para provimento 

do cargo de Motorista de Ônibus do Município de Cáceres. É caso de 

concessão da ordem. Dos autos, observa-se que o impetrante logrou êxito 

em classificar-se em 32º lugar no concurso público lançado por meio do 

edital n.º 003/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, destinado ao provimento 

do cargo de Motorista de Ônibus, pertencente ao quadro de servidores 

efetivos do Município de Cáceres/MT. Com a homologação do certame, a 

Administração Pública Municipal, por meio do Decreto nº 465 de 08 de 

setembro de 2017, nomeou o impetrante para o cargo em que foi 

devidamente aprovado, 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 do candidato, que deveria ocorrer no prazo de 

ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DO ATO DE NOMEAÇÃO, podendo 

ser prorrogado uma única vez por igual período a requerimento do 

interessado, 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 do candidato no prazo máximo fixado, 

bem como de tantos outros candidatos do mesmo certame, o que 

evidencia 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 ao aspirante, 

até porque, o mesmo protocolou em 21/09/2017 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 o candidato, ao ser nomeado, 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 clara a 

violação do direito líquido e certo do 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 JOILSON FELIX DE MACEDO, no 

cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 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, 05 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006843-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DIAS FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Cáceres (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTORIDADE COATORA)

Maikon Carlos de Oliveira (AUTORIDADE COATORA)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

FERNANDA DIAS FIGUEIREDO 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. A 

impetrante aduz, em síntese, que concorreu a vaga relativa ao cargo 

público de Assistente Administrativo, regulado pelo Edital n.º 003/2017 – 

PMC de 06 de abril de 2017, na qual foi regularmente aprovada na prova 

objetiva do certame na 18º (décima oitava) colocação. Em razão disso, 

após a homologação do concurso, foi devidamente nomeada pelo Decreto 

n. 465 de 08 de setembro de 2017 e que, inclusive, apresentou a 

documentação exigida, em 10/10/2017, 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: 10595713). 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: 10885530). Parecer ministerial 

pugnando pela concessão da ordem (Id: 11389107). 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 de Assistente 

Administrativo do Município de Cáceres. É caso de concessão da ordem. 

Dos autos, observa-se que a impetrante logrou êxito em classificar-se em 

18º lugar no concurso público lançado por meio do edital n.º 003/2017 – 

PMC, de 06 de abril de 2017, destinado ao provimento do cargo de 

Assistente Administrativo, pertencente ao quadro de servidores efetivos 

do Município de Cáceres/MT. Com a homologação do certame, a 

Administração Pública Municipal, por meio do Decreto nº 465 de 08 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, o que 

evidencia 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 10/10/2017 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 FERNANDA DIAS FIGUEIREDO, 

no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 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, 05 de fevereiro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 7189 Nr: 175-77.1992.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORACIO AUGUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB:PROC. DO ESTADO, 

PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra HORACIO AUGUSTO, na qual pugna pela extinção do 

feito em razão da quitação da dívida pela na via administrativa (fls. 

299/300).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do NCPC c/c art. 1º da lei 6830/80;

b) Custas pelo executado, devendo a Sra. Gestora proceder na forma das 

determinações contidas nos artigos 351 a 355 da C.N.G.C (Provimento. 

41/2016);

 c) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153577 Nr: 887-32.2013.811.0006

 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: MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988, RAFAELA EMILIA BORTOLINI - OAB:, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, considerando o cumprimento 

das cartas precatórias para oitiva das testemunhas (fls. 211/213 e 

258/261), INTIMO primeiro a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias apresente alegações escritas, conforme 

item "b" às fls. 193.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 137541 Nr: 6866-43.2011.811.0006

 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: OSÓRIO DE FREITAS GODOY

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 

172 folhas (volume único) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC, intimo o Requerente para que requeira o que entender pertinente, no 

prazo de 30 dias, em atendimento ao art. 611 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 132736 Nr: 1526-21.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Por força do artigo 3º da Ordem de Serviço nº 06/2017, exaurida pela MM. 

Juíza desta Vara, a qual resolveu “Determinar a conversão automática, 

por meio de impulsionamento, dos pedidos de cumprimento de sentença 

que versem sobre obrigação de pagar em execução, dispensando a 

conclusão (...)”, bem assim preenchidos os requisitos, IMPULSIONO OS 

AUTOS para CONVERTER O FEITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do art. 523 do CPC, procedendo às anotações na capa do 

processo e no sistema Apolo. INTIMO o devedor por intermédio de seu 

advogado (DJE), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo da multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, nos termos do art. 523. § 1º 

CPC. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, conforme art. 525.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006225-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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: 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: 1002012-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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: 16/08/2017 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: 8011156-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LORAINE SUELLEN DE ALMEIDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011156-86.2016.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por LORAINE 

SUELLEN DE ALMEIDA em desfavor CLARO TV S.A, alegando que embora 

não tenha contratado com a parte Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. Diante das provas documentais e, 

sobretudo, das afirmações das partes constantes dos autos, passo ao 

julgamento do processo. 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. 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a legitimidade da cobrança, o que não o fez, 

pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha 

utilizado seus serviços e/ou o contratado, portanto, o débito do autor não 

foi comprovado. 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.” È 

certo que a parte autora possui outras negativações preexistentes. 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 e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. 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: 1002012-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Proc. 1002012-13.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003594-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo 1003594-48.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLAITON 

ALVES DE ARAUJO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que apesar de não ter contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito. 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 a legitimidade da cobrança e consequente restrição. O 

Requerido não trouxe aos autos contrato realizado entre as partes ou 

qualquer outro documento que comprovasse que o autor tenha contratado 

seus serviços. 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. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a cobrança indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Deixo de aplicar a súmula 385 do STJ nos 

termos pleiteados pela Requerida, uma vez que o extrato apresentado no 

ID 4495958 consta apenas a negativação realizada pela mesma. Não há 

olvidar que, 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, o que não é o caso dos autos. 

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, 
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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 à 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$ 8.000,00 (oito 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. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; 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: 1006226-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FRANCA 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: 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: 8011206-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011206-15.2016.8.11.0006 Requerente: 

Sebastiao Batista Dos Santos Requerido: Itau Unibanco S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

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. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inserido no 

cadastro de devedores indevidamente e sem notificação. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial 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 à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio 

em que a autora contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não 

o fez. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 

479/STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos 

causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, 

pois que integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, 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 outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. 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 
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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) Pelas 

mesmas razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente a dívida em litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da 

parte autora do cadastro dos devedores no que diz respeito ao débito aqui 

discutido. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à 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, 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: 1006230-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA (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: 27/02/2018 Hora: 16:45 (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: 8011323-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO ADMILSON JARA ELIAS (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)

 

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: 03/07/2017 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: 1006238-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILMA DOS SANTOS (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: 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: 1002926-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEI ALMEIDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

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: 16/08/2017 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: 1002926-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEI ALMEIDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Proc. 1002926-43.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002454-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 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: 8011323-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO ADMILSON JARA ELIAS (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)

 

Processo: 8011323-06.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ROMULO ADMILSON JARA ELIAS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que desconhece o débito 

com a Requerida que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. 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. 

Ademais, as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da lide. 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 sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Indefiro o pedido de juntada de documento 

original de negativação, nos termos pleiteados pelo Requerido, pois, a 

prova documental anexada aos autos são suficientes para demonstrar a 

inscrição realizada. 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 a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

o fez, pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor 

tenha utilizado seus serviços e/ou o contratado, portanto, o débito do 

autor não foi comprovado. 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.” É certo que a parte autora possui outra negativação 

preexistente. 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 e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003542-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIRDE SOUZA MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Processo 1003542-52.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IZAIRDE 

SOUZA MOREIRA DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, 

alegando que não reconhece o débito com o Requerido que ensejou a 

inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito. 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. O 

Requerido impugnou o valor da causa atribuído pelo autor. Com efeito, o 

valor da causa atribuído pelo autor não obedeceu o disposto no artigo 292, 

V do CPC e Enunciado 39 do FONAJE. Isto porque o autor pleiteia a 

condenação em 40 salários mínimos, no entanto, deu à causa o valor de 
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R$ 10.000,00 (dez mil Reais). Nos termos do artigo e enunciado 

supracitados, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

pretendido. Assim, com fulcro no artigo 292 §3º do CPC, atribuo à causa o 

valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos Reais). 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 a legitimidade da cobrança e 

consequente restrição. O Requerido aduz legitimidade da cobrança, no 

entanto, não trouxe aos autos contrato do cartão de crédito ou de 

abertura de conta bancária vinculada ao mesmo assinado pelo autor. 

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.” É 

certo que a parte autora possui outra negativação preexistente. 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. Atribuo, de ofício, o valor da causa 

em R$ R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos Reais), com fulcro no 

artigo 292 §3º do CPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo. 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: 1002813-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

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: 05/07/2017 Hora: 13:00 (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: 1003357-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERSEN ANTONIO DAS NEVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 23/08/2017 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: 1002813-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Processo 1002813-26.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMIANR proposta por SUELLEN 

FERREIRA DA COSTA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando que, teve seu nome negativado 

pela Requerida, no entanto, não possui débito com a 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. Ademais, as partes pugnaram em 

audiência de conciliação pelo julgamento antecipado da lide. 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. Rejeito as preliminares suscitadas pela Requerida, 

uma vez que os documentos juntados pela mesma diz respeito à parte 

alheia a demanda. 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 a legitimidade da cobrança e consequente restrição. A 

Requerida alega que a negativação é devida, pois, a autora é titular de 

unidade consumidora e restou inadimplente. Entretanto, os documentos 

juntados pela Requerida refere-se a pessoa alheia aos autos. Assim, a 

demandada não trouxe aos autos provas de que a autora tenha 

contratado com a mesma e estivesse inadimplente a justificar a 

negativação. 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. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, 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, o que não é o caso dos autos. 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 
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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 à 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$ 8.000,00 (oito 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. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA; b) DECLARAR a inexistência de débito 

da parte autora com a reclamada, objeto da demanda; c) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; 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: 1003357-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERSEN ANTONIO DAS NEVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003357-77.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011184-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA CRISPIN PEREIRA (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011184-54.2016.8.11.0006 Requerente: 

Marisa Crispin Pereira Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 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. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a 

autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente e sem notificação. Primeiramente acolho a impugnação ao 

valor da causa arguida pelo requerido e determino a correção do valor da 

causa, por verificar que o montante atribuído pelo autor não corresponde 

ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste 

ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que 

sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. INDEFIRO o pleito da requerida que pugnou pelo 

condicionamento o deferimento dos efeitos da tutela de urgência à 

prestação de caução real pela parte autora, uma vez que presentes 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, e sendo a caução uma faculdade do 

juízo (art. 300, §1º do CPC), esta pode não ser exigida quando representar 

impedimento a efetividade da medida, o que entendo ser o caso dos autos. 

Em sua contestação a requerida pugnou pela intimação da parte autora 

para apresentar comprovante de endereço, sob a alegação de que tal 

documento não estava nos autos. Entretanto, pela simples análise dos 

documentos juntados com a inicial, é possível constatar que o 

comprovante de endereço em nome da parte autora foi devidamente 

juntado com a inicial, razão pela qual INDEFIRO o pleito da requerida. 

REJEITO ainda o pleito da Requerida no que concerne à juntada de 

documento original que comprove a inscrição do nome da parte autora no 

cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o 

deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna 

com os princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. 

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial 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 à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio 

em que a autora contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não 

o fez. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços 

de telefonia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 
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ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, 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 outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. 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) Pelas 

mesmas razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente a dívida em litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da 

parte autora do cadastro dos devedores no que diz respeito ao débito aqui 

discutido. Ante os indícios de irregularidade apontada pelo Requerido, 

defiro o pleito para que remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público e à 

OAB/MT para as providências cabíveis. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à 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, 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: 1006240-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY CARDOSO 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: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011198-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011198-38.2016.8.11.0006 Requerente: 

Ronaldo Ferreira Da Silva Souza Requerido: Banco Santander (Brasil) S/A 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a 

autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito 

indevidamente 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 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. O Requerido arguiu preliminar de 

incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia 

grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, imputa 

ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas 

pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem 

desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Não havendo mais 

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 
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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, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que 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 do contrato com as lançadas nos documentos juntados 

com a inicial, independentemente da realização de prova pericial (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. 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. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Ante os indícios de irregularidade 

apontada pelo Requerido, remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público 

e à OAB/MT para as providências cabíveis. 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, 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: 8011436-96.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUZZON & LIMA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS ID Nº 3647719.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006244-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERSINA RODRIGUES NEIVA (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: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011436-96.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUZZON & LIMA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011436-96.2012.8.11.0006 REQUERENTE: BRUZZON & LIMA LTDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Diante da petição retro, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

as partes juntado no ID n. 2699208, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal 

n.º 9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. 

Proceda-se ao necessário para o levantamento dos valores depositados 

em favor do Exequente. Após, arquive-se observando as cautelas e 

anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos 

autos. Sentença publicada eletronicamente. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005361-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OCTACILIO DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 13:15 (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: 8011139-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CANDIA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011139-50.2016.8.11.0006 Requerente: 

Jonathan Candia Do Prado Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 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. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inserido no 

cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem notificação. Não 

havendo preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos 
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elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial 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 à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, ou até mesmo áudio em que a autora inequivocamente contrata 

os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na hipótese 

de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde 

objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de 

fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas 

operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar 

que, 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. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como 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. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 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. 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 
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(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) Por fim, 

rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância de 

má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência do débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 

determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Ante os indícios de 

irregularidade apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que remeta-se 

cópia dos autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as providências 

cabíveis. Submeto o presente projeto de sentença à 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, 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: 8011140-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CANDIA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011140-35.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR proposta por JONATHAN 

CANDIA DO PRADO em desfavor de ATIVOS S.A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS, alegando que alegando que embora não tenha 

contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo 

de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da demanda. 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 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. 

Consta da contestação que o crédito foi objeto de contrato de cessão 

oriundo de um débito referente a CDC que a parte autora possuía com o 

Banco do Brasil, cujo comprovante de transação foi juntado no ID 

2798127, cuja existência não foi impugnada pela parte autora. O 

documento supracitado comprova que o autora foi beneficiado com o valor 

do empréstimo que foi disponibilizado em sua conta e sacado pelo mesmo. 

Não procede a insurgência do autor quanto ao fato do Requerido não ter 

juntado contrato assinado pelo mesmo, uma vez que é fato notório que os 

empréstimos pessoais são realizados nos caixas autoatendimento, 

necessitando apenas do cartão e senha pessoal. A parte reclamada não 

logrou demonstrar a regular notificação do damandante, consonante 

determina o art. 290 do Código Civil. Mas, como se sabe, a falta de 

notificação não elide a dívida não contestada. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECLARATÓRIA. CESSÃO DE 

CRÉDITO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM BANCO DE DADOS. 

SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA: Ocorrida a cessão de crédito, a 

notificação prevista no art. 290 do CC/2002 não tem por finalidade 

exonerar o devedor do cumprimento da obrigação, mas tão somente evitar 

que pague a quem não mais tem legitimidade para dar quitação. Inexistindo 

comprovação de eventual pagamento à cedente ou à cessionária, não 

pode o autor alegar a falta de notificação para desobrigar-se de dívidas. 

Constatando a existência de débito, a negativação procedida pela ré é 

lícita porque decorre de exercício regular de direito. Apelo provido. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Diante do resultado do recurso de 

apelação, os ônus sucumbenciais são devidos pela parte autora, os quais 

restam suspensos, face o benefício a gratuidade judiciária deferido. 

DERAM PROVIMENTO AO APELO DA EMPRESA DEMANDADA E 

DECLARARAM PREJUDICADA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. 

(Apelação Cível Nº 70072071541, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 09/03/2017) 

A ausência da notificação apenas determina que o devedor que, antes de 

ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, fica desobrigado 

(art. 292 CC) e também, pode opor ao cessionário as exceções que lhe 

competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter 

conhecimento da cessão, tinha contra o cedente (art. 294 CC), mas, no 

caso dos autos, o débito é incontroverso. Assim, na hipótese dos autos 

restam ausentes os pressupostos configuradores do dever de indenizar. 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial 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. 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: 1005197-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA PINTO DE MIRANDA (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: 28/02/2018 Hora: 13:45 (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: 1006040-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BATISTA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)
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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: 28/02/2018 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: 8011167-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011167-18.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por MANOEL 

BENEDITO DE SOUZA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS 

CREDITSTORE, alegando que desconhece o débito que originou o 

lançamento de seu nome no cadastro restritivo de crédito pela Requerida. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

flagrante ilegitimidade passiva da parte reclamada, uma vez que o contrato 

guerreado foi realizado com a empresa Fundo de Investimento PCG – 

Brasil Multicarteira. Assim, Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 

reclamada suscitada na contestação. Ante o exposto, reconheço a 

ilegitimidade passiva da reclamada e, com amparo no Art. 485, V, do 

Código de Processo Civil, declaro extinta, sem resolução do mérito, a 

presente reclamação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, 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: 1003824-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE DOS TERMOS DOS IDS Nº 

6723157 e 6723165, PARA INDICAR O ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO 

DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006177-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA APARECIDA RIBEIRO SOUZA (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: 28/02/2018 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: 1003824-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1003824-90.2016.8.11.0006 Vistos. O autor, devidamente 

intimado (ID 6723455) a apresentar o endereço do Requerido, quedou-se 

inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. 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: 8011666-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Processo: 8011666-02.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, 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. 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: 8011554-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VILMAR DOS SANTOS PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERNADETT MARQUES GARCIA SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DOS IDS Nº 

7305520 e 7305636, PARA INDICAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE 

REQUERIDA NO PRAZO DE 05 DIAS SOB PENA DE EXTINÇÃO E 
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ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011554-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VILMAR DOS SANTOS PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERNADETT MARQUES GARCIA SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 8011554-33.2016.8.11.0006 Vistos. O autor, devidamente 

intimado (ID 7305704) a apresentar o endereço do Requerido, quedou-se 

inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. 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: 8010843-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITALINA RAMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010843-28.2016.8.11.0006 VISTOS 

ETC. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS 

INFRINGENTES apresentado pela Requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa, aos fundamentos da defesa. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. 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, 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: 1006192-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE JESUS GOMES FERREIRA (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: 28/02/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002558-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBRACIR VIEIRA (EXEQUENTE)

VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNI BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Intimo a(s) parte(s) autora(s) para que diante do ID6118686, indique novo 

endereço do executado no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002558-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBRACIR VIEIRA (EXEQUENTE)

VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNI BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002558-68.2016.8.11.0006 Vistos. O autor, devidamente 

intimado (ID 6144416) a apresentar o endereço do Requerido, quedou-se 

inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. 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: 8012033-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SOARES DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012033-26.2016.8.11.0006 Requerente: 

Elias Soares Dos Santos Filho Requerido: Embratel Tvsat 

Telecomunicações S.A, VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inscrito no 

cadastro restritivo de crédito indevidamente 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 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. O 

Requerido arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial pela 

necessidade de perícia grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 131 de 709



Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção 

das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se 

mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Não havendo mais 

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, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que 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 do contrato com as lançadas nos documentos juntados 

com a inicial, independentemente da realização de prova pericial (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. 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. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 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) 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. 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, 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: 1006199-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CORDEIRO (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: 28/02/2018 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: 8011804-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011804-66.2016.8.11.0006 Requerente: 

Maria Tereza De Arruda Silva Requerido: Telefonica Brasil S/A /Vivo S/A 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. 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. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. REJEITO o pleito 

da Requerida no que concerne à juntada de documento original que 

comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de 

crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido 

é excesso de burocracia que não se coaduna com os princípios que 

regem as ações demandadas no Juizado Especial. Não havendo mais 

preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

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 à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 
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para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, 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 outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do art. 

487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito 

da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Determino a 

exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos devedores 

no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à 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, 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: 8011759-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011759-62.2016.8.11.0006 Requerente: 

Guilherme Faria Rodrigues Requerido: Telefonica Brasil S/A /Vivo S/A 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro restritivo de 

crédito indevidamente. 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. REJEITO o pleito da Requerida no 

que concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição 

do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. INDEFIRO o pleito da requerida que 

pugnou pela intimação da parte autora para apresentar comprovante de 

endereço, considerando que a parte autora juntou aos autos com a inicial, 

declaração de residência sob as penas da Lei 7.115/83, que goza de 

presunção de veracidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. PROVA DE RESIDÊNCIA. DECLARAÇÃO SOB AS 

PENAS DA LEI 7.115 /83. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. A prova da 

residência firmada sob as penas da Lei nº 7.115 /83, goza de presunção 

de veracidade, sujeitando-se o declarante às sanções civis, 

administrativas e criminais pela falsa declaração. POR MAIORIA, VENCIDO 

O RELATOR, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJRS, Agravo Nº 

70057606204, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 18/12/2013) Não havendo mais 

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, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que 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 do contrato com as lançadas nos documentos juntados 

com a inicial, independentemente da realização de prova pericial (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 
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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. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Por fim, ACOLHO o pedido 

contraposto, determinando que a parte autora pague à requerida o valor 

de R$ 425,36 (quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos). 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague o 

débito em aberto no valor de R$ 425,36 (quatrocentos e vinte e cinco reais 

e trinta e seis centavos), acrescido de juros e corrigida monetariamente a 

partir do vencimento da fatura. Condeno a parte Reclamante a pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser 

revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código 

de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na 

forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 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, 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: 1006233-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON SENABIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/02/2018 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: 8011744-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOROTEIA SOUZA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8011744-93.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 4772066), 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, 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: 8011764-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE EVANGELISTA DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011764-84.2016.8.11.0006 Requerente: 

Jane Evangelista De Paula Ferreira Requerido: Telefonica Data S/A 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. 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. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro restritivo de crédito indevidamente. REJEITO o 

pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento original que 

comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de 

crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido 

é excesso de burocracia que não se coaduna com os princípios que 

regem as ações demandadas no Juizado Especial. Não havendo 

preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

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 à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma, ou até 

mesmo áudio em que a autora inequivocamente contrata os serviços da 

requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na hipótese de fraude de 

terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente 

pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada 

por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. 

Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE 
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TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, 

INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 

RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar 

que, 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. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como 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. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 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. Por 

fim, rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância 

de má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ante os indícios de irregularidade 

apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que remeta-se cópia dos 

autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as providências cabíveis. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 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, 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: 8011748-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011748-33.2016.8.11.0006 Requerente: 

Edmar Ferrari Requerido: Telefonica Brasil S/A /Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega 

que teve seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito 

indevidamente. 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 sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 
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obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. REJEITO ainda o pleito da Requerida no que 

concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição do 

nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Não havendo mais 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, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que 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 do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. 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. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. 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, 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: 1006239-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ ALVES 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: 28/02/2018 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: 8010338-08.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REZENDE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HR GUINCHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DA SILVA CARVALHO OAB - MT0010627A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010338-08.2014.811.0005 Requerente: 

Claudinei Rezende Barbosa Requerido: HR Guincho VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento, 

mormente após audiência de instrução realizada. 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. Trata-se de ACAO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS em que a autora alega que é proprietário da 

Bicicletaria Tropical, e que em 10-05-2012 o veículo da ré tipo guincho 

estava transitando carregando outro veículo, sendo que o caminhão da ré 

atingiu a fiação da rede elétrica da rua, vindo a atingir o padrão do autor, 

bem como parte da parede, a varanda e o letreiro com o nome do 

estabelecimento do autor. Aduz que a empresa A empresa disse na 

ocasião que arcaria com todas as despesas, o que não ocorreu. Ao final 

requer a condenação em indenização por danos morais. Em sede 

preliminar, a requerida arguiu falta de interesse de agir, a qual rejeito, 

considerando que a violação ao direito faz nascer a pretensão, e, uma 

vez resistida, revela o interesse de agir com a deflagração da ação judicial 

respectiva, e, ainda, e acordo com a teoria da asserção, as condições da 

ação não são caracterizadas com base no direito material discutido em 

juízo, mas nas afirmações feitas na inicial. Assim, para se averiguar se o 

interesse de agir está presente, basta a constatação do binônimo 

necessidade/utilidade, sem necessidade de se adentrar no mérito da 

causa. É o entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

REPARAÇÃO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ESPERA EM FILA DE BANCO POR 

TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.529/2000. 
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MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. De acordo com a 

teoria da asserção, as condições da ação não são caracterizadas com 

base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na 

inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de agir está presente, 

basta a constatação do binônimo necessidade/utilidade, sem necessidade 

de se adentrar no mérito da causa. 2. A espera em fila de banco, por 

tempo superior ao estabelecido na Lei Distrital nº 2.529/2000, apesar de 

configurar transtorno e aborrecimento, não é suficiente para gerar dano 

moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. 3. Recurso não 

provido.” (TJ-DF - APC: 20140610106672, Relator: ARNOLDO CAMANHO 

DE ASSIS, Data de Julgamento: 28/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2015 . Pág.: 306) Posto isso, REJEITO 

a presente preliminar. Rejeito ainda a preliminar de inépcia da inicial tendo 

em vista que a parte autora instruiu a inicial com elementos suficientes 

para análise da demanda. Não havendo outras preliminares, passo à 

análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 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. Em sua peça defensiva, a 

requerida alegou que nunca teve a notícia do referido infortúnio, e que os 

os documentos juntados na inicial não comprovam o efetivo gasto alegado 

eis que se tratam apenas de orçamentos fornecidos e não de notas 

fiscais, e que não há como ser atribuída qualquer responsabilidade à 

Requerida vez que sequer houve o evento danoso. Analisando 

detidamente os fatos, bem como as provas colacionadas aos autos, 

restou comprovada a ocorrência do acidente envolvendo o 

estabelecimento comercial da requerente, e os prejuízos ocasionados pela 

Requerida que imprudentemente efetuou a manobra que originou a colisão. 

Desta forma, e considerando que o Reclamante apresentou os 

orçamentos com os valores necessários para o reparo do 

estabelecimento comercial danificado pelo veículo da requerida, tenho que 

a indenização por danos materiais é a medida que se impõe. Sendo assim, 

evidenciada a culpa da requerida no evento danoso, deve a requerida 

arcar com o prejuízo a que deu causa, e a indenização pelo dano material 

ocorrido deve ser com base no valor do menor orçamento trazido pela 

autora. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida 

no pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte requerida a pagar à 

parte autora, a título de danos materiais, a importância de R$ 2.050,28 

(dois mil e cinquenta reais e vinte e oito centavos), com juros de 1% (um 

por cento) ao mês e correção monetária, a partir de 10/05/2012 (data do 

evento danoso), 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. 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, 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: 1006245-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002651-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO CAMARGO (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1002651-31.2016.8.11.0006 Requerente: 

Eduardo Antonio Camargo Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 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. Trata-se de AÇÃO em que a 

autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à juntada 

de documento original que comprove a inscrição do nome da parte autora 

no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o 

deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna 

com os princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. 

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial 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 à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio 

em que a autora contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não 

o fez. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços 

de telefonia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 
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DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, 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 outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do art. 

487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito 

da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Determino a 

exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos devedores 

no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à 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, 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: 8012218-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012218-64.2016.8.11.0006 Requerente: 

Maria Cleuza De Jesus Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 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. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

em que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de 

devedores indevidamente por débito que desconhece e sem notificação. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há 

olvidar que, 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. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como 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 
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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$ 8.000,00 (oito 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. 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) Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, bem 

como determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à 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, 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: 8012215-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLENE PEREIRA CHARAO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012215-12.2016.8.11.0006 Requerente: 

Chirlene Pereira Charao De Siqueira Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

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. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem 

notificação. Nota-se que a reclamada compareceu à sessão de 

conciliação, entretanto, deixou de apresentar contestação, tornando-se, 

dessa forma, revel. Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia, é 

medida que se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias ao julgamento do mérito. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial 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 à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, ou até mesmo áudio em que a autora inequivocamente contrata 

os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na hipótese 

de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde 

objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de 

fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas 

operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 
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PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar 

que, 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. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como 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. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 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. 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) Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a parte 

ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à 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, 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: 1006227-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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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: 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: 1003191-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003191-79.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS proposta por MARIA NEVES 

DUARTE em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que embora 

não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. 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 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, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, portanto, em que pese os argumentos 

apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho que o débito da parte 

autora restou comprovado. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. 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. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso 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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002630-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ROCHA RODRIGUES (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)

 

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: 08/05/2017 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: 8012091-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN CASUPA ROJAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012091-29.2016.8.11.0006 Requerente: 

Erlan Casupa Rojas Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 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. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

em que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de 

devedores indevidamente por débito que desconhece e sem notificação. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 
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FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há 

olvidar que, 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. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como 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$ 8.000,00 (oito 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. 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) Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, bem 

como determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à 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, 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: 8012065-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONELIA CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8012065-31.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que 

teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente e sem 

notificação. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 4333040), 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, 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 142 de 709



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002737-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (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)

 

Processo: 1002737-02.2016.8.11.0006 Vistos etc., A certidão do ID 

8234730 informa a satisfação da obrigação. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, declaro extinta a 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Arquivem-se. P. I. 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: 8012067-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012067-98.2016.8.11.0006 Requerente: 

Silene Goncalves Da Silva Requerido: Banco Itaucard S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

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. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inserido no 

cadastro de devedores indevidamente por débito que desconhece e sem 

notificação. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, 

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. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como 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$ 8.000,00 (oito 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. 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. 
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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) Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, bem 

como determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à 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, 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: 1002592-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002592-43.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO 

POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por ODAIR JOSÉ DOS 

SANTOS em desfavor de ITAUCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO, alegando que embora não tenha contratado com a Requerida, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 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. A 

preliminar de inépcia da inicial suscitadas confundem com o mérito e com o 

mesmo será analisada. 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. Ocorre que o Requerido apresentou 

consulta realizada no cadastro restritivo de crédito pelo CPF 

605.015.911-15 – CPF do autor conforme documento de identificação 

juntado no ID 3659415 – no qual, não consta restrição ao nome do autor 

realizado pelo mesmo. O extrato do órgão mantenedor juntado no ID 

3659410 diz respeito ao CPF 011.912.121-22, alheio às partes ora em 

litígio. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do 

nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

de efetiva inadimplência. 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. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso 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. 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: 1001930-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DE CAMPOS COLETA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001930-45.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIO SERGIO DE CAMPOS 

COLETA REQUERIDO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A 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. É o breve relato. 

DECIDO. A ação em tela deve ser extinta em razão da ausência 

injustificada da parte autora à audiência de conciliação designada nos 

autos. Observa-se do citado termo de audiência que a parte autora não 

compareceu ao ato judicial e não comprovou a impossibilidade de estar 

presente até a abertura da mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 

determina a extinção do processo sem julgamento do mérito quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. 

Trata-se de preceito cogente, uma vez que a hipótese prevista no artigo 

51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer exceção à ausência do autor, 

como a possibilidade de fazer-se “representar” por preposto, cabível 

apenas em relação às pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, 

art. 9º, § 4º), ou por procurador, mesmo que com instrumento de mandato 

com poderes para transigir, isso porque a mencionada legislação prima 

pelo princípio da pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. 

Eis a lição jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento 

do autor na audiência designada implica na extinção do processo, na 

forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da 

Terceira Turma do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

da Capital, votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 
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ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006271-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBSON GARCIA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (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: 28/02/2018 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: 8012144-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012144-10.2016.8.11.0006 Requerente: 

Alessandro Ribeiro De Souza Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

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. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. REJEITO o pleito 

da Requerida no que concerne à juntada de documento original que 

comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de 

crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido 

é excesso de burocracia que não se coaduna com os princípios que 

regem as ações demandadas no Juizado Especial. Não havendo 

preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

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 à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, 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 outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Pelas mesmas 

razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente a dívida em litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da 

parte autora do cadastro dos devedores no que diz respeito ao débito aqui 

discutido. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à 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, 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: 8012090-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012090-44.2016.8.11.0006 Requerente: 

Marcos Pereira Da Silva Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 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. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido no 

cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem notificação. REJEITO o 

pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento original que 

comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de 

crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido 

é excesso de burocracia que não se coaduna com os princípios que 

regem as ações demandadas no Juizado Especial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial 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 à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, ou até mesmo áudio em que a autora inequivocamente contrata 

os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na hipótese 

de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde 

objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de 

fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas 

operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar 

que, 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. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como 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. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 
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caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 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) Pelas 

mesmas razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência do 

débito da parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos 

autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 

determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à 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, 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: 1006272-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA GONCALVES CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (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: 28/02/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003893-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003893-25.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FERNANDA 

SILVA MARQUES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

desconhece o débito com a Requerida que ensejou na inscrição de seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. 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 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, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em pese os argumentos apresentados pelo autor em 

sua impugnação, o Requerido trouxe aos autos contrato assinado pela 

parte autora, que não foi impugnado pela mesma. Portanto, tenho que o 

débito da parte autora restou comprovado. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. 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. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 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: 8011175-63.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011175-63.2014.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por 

AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS E SOUZA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e FUNDAÇÃO CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, 

alegando que prestou concurso público para o cargo de soldado da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso, realizado pela segunda Requerida em 

novembro/2013. Narra que foi aprovado na 1ª e 2ª fases do concurso 

(exame intelectual e aptidão física), entretanto, foi concluído inapto no 

exame psicológico. O autor contesta o resultado da avaliação, requerendo 

sua anulação e consequente aplicação de um novo teste, sob o 

argumento de que o exame aplicado é totalmente subjetivo, pois a portaria 

20/2012 não estabeleceu critérios de avaliação. A liminar pleiteada foi 

indeferida no ID 2457158, por entender ausentes a verossimilhança das 

alegações e a prova inequívoca do alegado. A segunda Requerida 

apresentou contestação aduzindo, em suma, que o teste psicológico foi 

efetuado de acordo com o Edital, inclusive, no mesmo estava previsto os 

critérios de avaliação. O Estado de Mato Grosso arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva, pois compete à segunda Requerida responder em 

juízo pela execução e avaliação dos candidatos; no mérito, argumento 

sobre a legalidade do exame aplicado, bem como que foi garantido ao 

autor a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa, pois teve acesso ao resultado de sua avalição, recurso etc. 

Salienta que a avaliação obedeceu aos critérios objetivos elencados no 

Edital e na Portaria 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC. 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 do Código de 

Processo Civil. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de 

Mato Grosso, pois contratante do certame. Passo ao mérito. O exame 

psicológico está expressamente previsto no Edital 002/2013, item 10.1 e 

seguintes, bem como os critérios de avalição utilizados constam nos itens 

10.2 e 10.3, assim como na portaria 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC. 

Constato que consta na redação supracitada o apontamento objetivo dos 

critérios de avaliação, base científica e o perfil desejado para o cargo, não 

havendo o que se falar em ausência de objetividade ou inconsistência no 

exame psicológico, pois, foi realizado de acordo com o edital e leis que 

expos previamente o critério de avalição. Neste sentido é o entendimento 

do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA - 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO 

RECOMENDADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS 

SUBJETIVOS - LEGALIDADE DO EXAME – PRECEDENTES DO STJ – 

RECONHECIMENTO DA APTIDÃO PSICOLÓGICA PELO JUDICIÁRIO – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. “(...) É pacífico o 

entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a 

previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, 

desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e 

objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso 

revisional pelo candidato. (...)”. (STJ - AgRg no RMS 37636 / SC – 

Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA – Órgão Julgador: PRIMEIRA 

TURMA – Data do Julgamento: 12/04/2016 - DJe 19/04/2016). Não compete 

ao Poder Judiciário invadir a discricionariedade administrativa e afirmar se 

avaliação psicológica aplicada no concurso em questão não foi realizada 

de forma adequada ou se poderia levar a resultado distinto, mas tão 

somente verificar as questões acerca de sua legalidade. (Ap 

100922/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016). É pertinente e 

relevante a realização do exame psicológico, pois visa a afastar os 

candidatos com perfil incompatível com as atribuições inerentes ao cargo 

almejado. No presente caso, não vislumbro que o ato tenha sido arbitrário, 

parcial ou ilógico, pois houve razoável fundamentação de seu resultado 

(ID 2457156). Ademais, o autor teve as mesmas oportunidades dos 

demais candidatos que participaram desta fase avaliativa. Desta forma, 

diante das provas carreadas aos autos, entendo que a avaliação 

obedeceu aos critérios editalícios, o qual vincula Administração e 

Candidato. Desse modo, não vislumbro violação de direito por parte dos 

Requeridos em face do 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. 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: 8011886-34.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES JOVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011886-34.2015.8.11.0006 VISTOS 

ETC. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentado pela 

Requerida, no qual alega ter sido a sentença omissa, aos fundamentos da 

defesa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 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, 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: 1006275-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CILEIA LACERDA SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/02/2018 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: 1006282-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (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: 

28/02/2018 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: 1002045-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

11688123, PARA JUNTAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE 

REQUERIDA NO PRAZO DE 05 DIAS SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007052-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSA AMARAL DOS SANTOS BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

11688324, PARA JUNTAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE 

REQUERIDA NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228557 Nr: 161-82.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYRONE COSTA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

defensor do acusado para, no prazo legal, apresentar DEFESA PRÉVIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 147708 Nr: 6082-32.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RAIMUNDO SANTANA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIO FERREIRA BARBOSA - 

OAB:31543

 Vistos etc,

Cuida-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva perseguido pelo 

denunciado ANTONIO RAIMUNDO SANTANA COSTA, às fls. 73/75.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento do 

pleito (fl. 96).

É o que merece relato. DECIDO.

 O decreto preventivo de fls. 62/63 cinge-se à aplicação da lei penal e 

garantia da ordem pública. Todavia, depreende-se dos autos que não mais 

persistem os motivos ensejadores da medida de exceção drástica, 

consistente na privação da liberdade do denunciado, mormente 

considerando que o denunciado comprovou residência fixa na cidade de 

Santa Helena de Goiás/GO.

 Posto isso, com fulcro nos Arts. 312 e 316, do Código de Processo Penal 

c/c Art. 5º, LXVI, da Constituição Federal, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA do denunciado ANTONIO RAIMUNDO SANTANA COSTA, 

natural de Arai/MA, nascido em 12/05/1960, filho de Benedito Antonio da 

Costa e Maria Santana Costa, vinculado ao comparecimento a todos os 

atos processuais, policiais e judiciais a que for intimado, não se ausentar 

da Comarca onde reside por mais de 08 (oito) dias sem comunicar ao 

Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres e comunicar ao Juízo, sempre que 

houver mudança de endereço, sob pena de IMEDIATA revogação da 

liberdade e decreto da prisão preventiva.

SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE 

COMPROMISSO, colocando-se o denunciado imediatamente em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso, observando-se as disposições do 

Artigo 1.426 e parágrafos da CNGC/MT.

Ciência ao Ministério Público e à ilustre defesa.

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

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 220159 Nr: 7309-81.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Márcio da Silva Almeida, para que 

apresente memoriais finais nos autos dentro do prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 204089 Nr: 5979-83.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SURUBI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT, SANDRA LÚCIA LEITE CAMILO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Denunciado(a): Bruno Surubi da Silva, Rg: 1427397-7 SSP MT 

Filiação: José Leite da Silva e Elizia Surubi, data de nascimento: 

29/11/1985, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, solteiro(a), comerciante, 

Endereço: Av. Talhamares 1018, Bairro: Maracanãzinho, Cidade: 

Cáceres-MT

Finalidade:INTIMAR O RÉU BRUNO SURUBI DA SILVA, acima qualificado, 

da r. sentença condenatória prolatada em seu desfavor, cuja parte 

dispositiva segue abaixo transcrita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o denunciado BRUNO 

SURUBI DA SILVA, brasileiro, nascido em 29/11/1985, filho de José Leite 

Da Silva e Elizia Surubi, por transgressão aos ditames do art. 129, § 9º, do 

Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/2006.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 218746 Nr: 6150-06.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEFANO EMANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER o denunciado ESTEFANO EMANOEL RIBEIRO 

DE OLIVEIRA, da imputação a que se sujeitou nesses autos, o que faço 

com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Após 

o trânsito em julgado, feitas as anotações, comunicações e baixas de 

estilo, bem como determino a restituição ao réu, do valor pago a título de 

fiança (fls. 51).Sem custas. P.R.I.C.Cáceres, 7 de fevereiro de 

2018.Graciene Pauline Mazeto Corrêa da CostaJuíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 103099 Nr: 8197-94.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GALHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, DA DECISÃO 

EXARADA NOS AUTOS AS FLS. 579 NA DATA DE 30/01/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211722 Nr: 686-98.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLESTON DURANTI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 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 manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.56, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224566 Nr: 10349-71.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENIEL BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

O recuperando Jeniel Borges de Souza, por meio da Defensoria Pública, 

às fls. 130, requer Autorização Judicial para transitar entre as Comarcas 

de Cáceres e Araputanga/MT nos meses de dezembro/2017, janeiro e 

fevereiro de 2018, com o intuito de exercer atividades laborais.

 O i. representante do Ministério Público se manifestou favorável ao pedido 

(fls. 139/140).

 É o relato. Decido.

Diante de tais considerações, nota-se que o trajeto entre as Comarcas 

para fins de atividades laborais não afetará a execução da pena pelo 

recuperando, posto que o mesmo se encontra cumprindo-a regularmente 

no regime semiaberto.

 Dessa forma, DEFIRO o pedido formulado pela defesa do reeducando 

para autorizar o reeducando Jeniel Borges de Souza a transitar pelo 

período de dezembro/2017, janeiro e fevereiro de 2018 entre as Comarcas 

de Cáceres e Araputanga/MT, sem prejuízo à execução penal.

 No mais, as demais condições do regime imposto devem continuar sendo 

cumpridas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217488 Nr: 5089-13.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CEZAR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 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.: 188306 Nr: 7194-31.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA CATARINA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ).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.: 200870 Nr: 3959-22.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONILSON SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 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 
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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.: 218260 Nr: 5760-36.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MANOEL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 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.: 222009 Nr: 8518-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON MACIEL DOS SANTOS SONAQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, SAMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215767 Nr: 3586-54.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGHOR RAPHAEL GONÇALVES CAMPOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:241800

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, DA DECISÃO 

EXARADA AS FLS. 92 DOS AUTOS NO DIA 31/01/2018.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122095 Nr: 4152-06.2017.811.0005

 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: Juiz de Direito Diretor do Forum da Comarca de 

Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL nº 008/2017/DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Gerardo Humberto Alves Silva Junior - 

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Diamantino, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público a data para a 

realização da prova escrita no dia 18 de fevereiro de 2018 no Campus da 

UNEMAT de Diamantino-MT, com início às 13:00 horas, e convoca os 

candidatos abaixo.

 Nº de Inscrição

 NOME DO CANDIDATO

001 Nilza Torres Pereira

002 Mateus Falcão Fontes

003 Raul Caju Cardoso

004 Leandra Carmo da Silva

005 Rodolfo L. Tobias P. Silva

006 Marilliam Vitória Alves de Faria

007 Sandro Rodrigues de Oliveira

008 Miriam Ignacio Vattos de Bastiani

009 Pollyana Joaquim M. Costa

010 Juliany Falcão Silva Ferreira

011 Keller Cristiane Falcão de Q. Fontes

012 Solange Terezinha C. Pissolato

013 Aline Dalla Roza Lustoza

 014 Thássila Nachelle A. Silva

015 Antoninho Marmo da Silva Júnior

016 Luciano Araújo Jatobá da Silva

 Diamantino, 07 de fevereiro de 2018.

 Gerado Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000482-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER GENOUD - ME (EXECUTADO)

KLEBER GENOUD (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR Intimo Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte exequente, para providenciar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a 

Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, referente aos dados abaixo especificado: Nome do(s) executado(s): 

KLEBER GENOUD - ME e outros Localidade: Centro de Diamantino - MT 

Finalidade da Diligência: citação Processo: 1000482-40.2017.8.11.0005; 

Valor causa: R$ 46.187,90; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. Parte Ré: EXECUTADO: KLEBER GENOUD - ME, KLEBER GENOUD 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001275-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARA REJANE CORREA BORTOLO (EXECUTADO)

ANTONIO RENE BORTOLO (EXECUTADO)

CLAUDIO BORTOLO (EXECUTADO)

GRAZIELA ANDRIETTE BORIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR Intimo Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte exequente, para providenciar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento da complementação da diligencia do Sr. 

Oficial de Justiça, no valor de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), 

conforme estabelece a Portaria nº 109/2013-DF, mediante GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA a ser expedida pelo site conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado: 

Nome do(s) executado(s): CLAUDIO BORTOLO e outros Finalidade da 

D i l i g ê n c i a :  c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  P r o c e s s o : 

1001275-76.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 19.593,20; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA Parte Ré: 

EXECUTADO: CLAUDIO BORTOLO, GRAZIELA ANDRIETTE BORIM, 

ANTONIO RENE BORTOLO, NARA REJANE CORREA BORTOLO 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000072-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA COSTA SILVA MARQUES (EXECUTADO)

GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000072-45.2018.8.11.0005 EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR 

DE SOUZA EXECUTADO: GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES, 

SANDRA COSTA SILVA MARQUES Vistos etc. Trata-se de ação de 

execução de título executivo extrajudicial c/c rescisão contratual e entrega 

de coisa certa ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR DE SOUZA em 

face de GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES e SANDRA COSTA 

SILVA MARQUES, todos devidamente qualificados. A parte autora alega 

que firmou contrato de compra e venda de imóvel a prazo com os 

executados, contudo, eles não cumpriram com as cláusulas estipuladas 

no contrato, não efetuando o pagamento. O autor requer a citação do 

executado para devolver o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de ordem de imissão na posse do bem, bem como pugna pela citação dos 

executados para que no prazo de 03 (três) dias pague a dívida total 

apurada no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Por fim, requer, 

em caso de não restituição no prazo de 15 dias, seja determinada a ordem 

de imissão na posse do bem imóvel. Juntou documentos às fls. 14/22. É o 

breve relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que o feito seve ser 

extinto, sem apreciação do mérito. Com efeito, nos termos do art. 327 do 

NCPC, admite-se a cumulação, contra o mesmo réu, de vários pedidos, 

ainda que entre eles não haja conexão. São requisitos para tanto: a) 

Compatibilidade entre os pedidos; b) Competência do juízo para conhecer 

todos os pedidos; c) O procedimento escolhido deve ser compatível para 

todos os pedidos, se os procedimentos aplicáveis a cada um dos pedidos 

forem diversos deve se optar pelo ordinário (art. 327, § 2°, NCPC). Tecidas 

tais considerações, verifica-se que, na hipótese concreta dos autos, o 

autor busca a cumulação de ação de execução de contrato com outras 

ações que possuem a natureza dos processos de conhecimento, os 

quais, no meu sentir e em conformidade com a legislação que regulamenta 

a matéria, se mostram inviáveis, dada a incompatibilidade dos pedidos e 

dos ritos de cada ação. De mais a mais, inexiste previsão legal para 

realização da cumulação de ações de execução e de conhecimento num 

único processo. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL – CUMULAÇÃO DE 

PEDIDOS – RITOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A cumulação de 

pedidos é possível respeitando-se o mesmo rito processual para todos 

eles ou ainda quando for possível adotar o rito ordinário. Deve ser extinta 

a ação que possui pedidos de indenização, execução por quantia certa e 

obrigação de fazer porque incompatíveis os ritos procedimentais entre si”. 

(TJ MG – Apelação Cível – 10024120952528001 – data da publicação – 

05/07/2013). Desta forma, para que seja possível a cumulação de pedidos 

em um único processo é necessário que os pleitos sejam compatíveis 

entre si e que seja adequado para todos os pedidos o tipo de 

procedimento (art. 327, § 1°, I e III, do CPC), o que não se verifica no caso 

dos autos. Assim, forçoso reconhecer a inépcia da inicial, nos termos do 

art. 330, § 1°, inc. IV do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

330, § 1°, inc. IV, do CPC. Sem custas e sem honorários. PRIC. Diamantino, 

06 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001655-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA SCANDAROLI CONCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Detran/MT (REQUERIDO)

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 : 

1001655-02.2017.8.11.0005 REQUERENTE: CLEUSA MARIA SCANDAROLI 

CONCI REQUERIDO: DETRAN/MT Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará 

Judicial ajuizado por CLEUSA MARIA SCANDAROLI CONCI, devidamente 

qualificada nos autos, requerendo a transferência de veículo em nome do 

‘de cujus’ MANOEL LEITE DA SILVA. Assevera que adquiriu o veículo 

“TOYOTA COROLLA XEI” 2008/2009, Preto, Placas: NIY 3146, Renavam: 

00968253067, chassi: 9BRBB48E095012037 em maio de 2015. Todavia, 

em dezembro de 2015 o senhor MANOEL LEITE DA SILVA faleceu, e o 

referido veículo, ainda, não tinha sido transferido, mesmo integralmente 

quitado. Instruiu a inicial com documentos, às fls. 11/25. Pois bem. Em que 

pese a declaração juntada pelo requerente, a qual os beneficiários dão 

ciência de venda de automóvel, vislumbra-se que o de cujus deixou bens 

a inventariar. Portanto, intime-se a parte requerente para informar sobre a 

existência de abertura de inventário, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001325-05.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR Intimo Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte exequente, para providenciar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a 

Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, referente aos dados abaixo especificado: Nome do(s) executado(s): 

VANDERSON PINTO DA SILVA Localidade: RUA VINTE UM DE MAIO, 1 

INDEINIO, CATIRA, ALTO PARAGUAI/MT, CEP: 78410-000, Finalidade da 

Diligência: citação Processo: 1001325-05.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 

29.654,78; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Parte Ré: EXECUTADO: VANDERSON PINTO DA SILVA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL
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Processo Número: 1001655-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA SCANDAROLI CONCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Detran/MT (REQUERIDO)

 

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 : 

1001655-02.2017.8.11.0005 REQUERENTE: CLEUSA MARIA SCANDAROLI 

CONCI REQUERIDO: DETRAN/MT Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará 

Judicial ajuizado por CLEUSA MARIA SCANDAROLI CONCI, devidamente 

qualificada nos autos, requerendo a transferência de veículo em nome do 

‘de cujus’ MANOEL LEITE DA SILVA. Assevera que adquiriu o veículo 

“TOYOTA COROLLA XEI” 2008/2009, Preto, Placas: NIY 3146, Renavam: 

00968253067, chassi: 9BRBB48E095012037 em maio de 2015. Todavia, 

em dezembro de 2015 o senhor MANOEL LEITE DA SILVA faleceu, e o 

referido veículo, ainda, não tinha sido transferido, mesmo integralmente 

quitado. Instruiu a inicial com documentos, às fls. 11/25. Pois bem. Em que 

pese a declaração juntada pelo requerente, a qual os beneficiários dão 

ciência de venda de automóvel, vislumbra-se que o de cujus deixou bens 

a inventariar. Portanto, intime-se a parte requerente para informar sobre a 

existência de abertura de inventário, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001174-39.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO)

IVALDIR PAULO MUHL OAB - MT17441/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE GOMES KAIZER (RÉU)

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (RÉU)

MILTON DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CORDEIRO MARCONDES OAB - MT0010047A (ADVOGADO)

 

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 : 

1001174-39.2017.8.11.0005 AUTOR: SERGIO DA SILVA RAMOS RÉU: 

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA, MILTON DE OLIVEIRA, 

SOLANGE GOMES KAIZER Vistos etc. Cancelo a audiência de fls. 89, 

tendo em vista a suspensão do processo, à fl. 87. Às providências. 

Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001174-39.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO)

IVALDIR PAULO MUHL OAB - MT17441/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE GOMES KAIZER (RÉU)

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (RÉU)

MILTON DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CORDEIRO MARCONDES OAB - MT0010047A (ADVOGADO)

 

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 : 

1001174-39.2017.8.11.0005 AUTOR: SERGIO DA SILVA RAMOS RÉU: 

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA, MILTON DE OLIVEIRA, 

SOLANGE GOMES KAIZER Vistos etc. Cancelo a audiência de fls. 89, 

tendo em vista a suspensão do processo, à fl. 87. Às providências. 

Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000275-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TAVARES SANTANA DE MATOS (RÉU)

 

Certidão Certifico que nesta redesigno a Audiência de Mediação para o dia 

07/03/2018 às 15:00 Horas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001137-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO YANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (RÉU)

 

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 : 

1001137-12.2017.8.11.0005 AUTOR: JOAO ROBERTO YANO RÉU: 

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que houve erro material no despacho de fls. 24, tendo 

em vista que a audiência foi designada com data retroativa de 07/03/2017. 

Desta forma, retifico o despacho, devendo ser lido: “Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 07/03/2018, às 13:00 horas. Intimem-se 

e cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 14 

de dezembro de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000275-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TAVARES SANTANA DE MATOS (RÉU)

 

Certidão Certifico que nesta redesigno a Audiência de Mediação para o dia 

07/03/2018 às 15:00 Horas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001137-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO YANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (RÉU)

 

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 : 

1001137-12.2017.8.11.0005 AUTOR: JOAO ROBERTO YANO RÉU: 

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que houve erro material no despacho de fls. 24, tendo 

em vista que a audiência foi designada com data retroativa de 07/03/2017. 

Desta forma, retifico o despacho, devendo ser lido: “Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 07/03/2018, às 13:00 horas. Intimem-se 

e cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 14 

de dezembro de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001473-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCOS LACERDA BORGES (EXECUTADO)

MARCOS LACERDA BORGES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR Intimação do patrono 

do para que no prazo de 05 dias, se manifeste acerca da certidão abaixo 

transcrita: certidão-Certifico que o executado foi citado por AR, juntado 

aos autos na data de 19/12/2017, porém até a presente data não 

a p r e s e n t o u  e m b a r g o s  à  e x e c u ç ã o .  P r o c e s s o : 

1001473-16.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 71.972,10; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: EXECUTADO: MARCOS 

LACERDA BORGES - ME, MARCOS LACERDA BORGES OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8065 Nr: 1190-40.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Sversut

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Sversut Acosta - 

OAB:OAB/MT 9634

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Em petitório de fls. 155/160, a parte devedora informa que o presente feito 

foi sentenciado, em virtude do pedido de desistência do autor; assim 

sendo, o pedido de penhora ‘on line’, não deveria ter sido deferido.

Requer sejam os valores penhorados devolvidos a ela, bem como sejam 

aplicadas as penas do art. 940 do Código Civil, em desfavor ao exequente.

O pedido de liberação dos valores deve ser DEFERIDO.

Da análise dos autos, verifico que o Banco do Brasil S/A, requereu 

penhora ‘on line’, sendo deferido o pedido e restando frutífera em parte a 

medida (fls. 148/153).

Verifico, ainda, que a parte autora requereu a desistência do feito, 

conforme assinalado no postulado de fls. 27/28, tendo sido homologada a 

desistência em data de 15/02/2000 (fls. 36), bem como transitada em 

julgado em data de 22/03/2000, consoante certidão de fl. 39verso.

Assim sendo, o feito estava arquivado desde o dia 27/03/2000.

No entanto, o Banco do Brasil S/A, requereu o desarquivamento no ano de 

2013, bem como pleiteou vários pedidos, entre eles a penhora ‘on line’.

No caso, o exequente, induzindo o Juízo a erro, como se o débito ainda 

existisse, requereu penhora ‘on line’, sendo deferido o pedido, extraindo 

da conta bancária da Srª Viviane Sversut Sucena a quantia de R$ 

148.756,47, sem quanquer débito pendente.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restituição dos valores penhorados 

na conta bancária da Srª Viviane Sversut Sucena, a quantia de R$ 

148.756,47, com seus acréscimos legais.

DETERMINO que expeça-se o ofício à conta única do TJMT para que se 

proceda com a vinculação dos valores penhorados, no presente feito, 

para posterior expedição de alvará.

Sanada a irregularidade, expeça-se Alvará Judicial na conta indicada à fl. 

160.

Manifeste-se o Banco do Brasil S/A acerca dos demais pedidos de fls. 

155/160. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123609 Nr: 266-62.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinfronio Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Souza - 

OAB:Oab/mt 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência para inquirição das testemunhas relacionadas na 

deprecata para o dia 18 de abril de 2018, às 16:00 horas.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando da designação da audiência.

CUMPRA-SE, adotando-se as demais formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32020 Nr: 448-34.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropeças Diamantino Ltda, José Carlos Rodrigues da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luciana Procópio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino a penhora de 50% do 

veículo Toyota Hilux, placa KAS-9993, registrado em nome do esposo da 

d e v e d o r a ,  S r .  D e l í r i o  M e r i s i o . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39543 Nr: 301-37.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Miguel 

Viana Reginato - OAB:11662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme determinado nos autos.

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

andamento ao feito, sob pena de se considerar quitada a dívida em 

relação aos honorários sucumbenciais e consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97581 Nr: 399-12.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabrás S/A; Indústrias Químicas.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana 

Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Mucci Loureiro de 

Melo - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo credor e 

CONVERTO a ação executiva de entrega de coisa incerta para execução 

por quantia certa, no valor de R$ R$ 404.208,22 (quatrocentos e quatro mil 

duzentos e oito reais e vinte e dois centavos), e determino as seguintes 

providências:CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação 

a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral 

pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, 

cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do 

prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo.Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 
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executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei.Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento(......)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108542 Nr: 1840-91.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia de Oliveira Lima e Silva ME, Francisco 

Jaime Vasconcelos Santos, Marcia de Oliveira Lima e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9652 Nr: 138-72.2000.811.0005

 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: Castoldi Diesel Ltda, Marli Isabel Castoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIEBELER COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E 

TRANSPORTELtda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, CLONILSE IZABEL BONATTO - OAB:15380, Eduardo 

Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson José Gasparelo - 

OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram o presente feito, mantendo-se cópia nos autos.

Após as formalidades legais, arquive-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10611 Nr: 600-29.2000.811.0005

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildo Capeletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Valmir Vattos, Paulo Geraldo Vattos, 

José Roberto Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A, 

Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a advogada dos requeridos renunciou 

ao mandato que lhe foi outorgado, conforme faculta o art. 112 do Novo 

Código de Processo Civil.

Assim, em vista do que dispõe os art. 103 do mesmo ‘codex’, determino a 

intimação das partes requeridas por AR e também via edital no prazo de 

20 (vinte) dias, para que constitua novo patrono, sob pena de 

prosseguimento do feito à sua revelia.

Estabelece o art. 76, II do NCPC, ‘in verbis’:

 "Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância 

originária: (...)

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; (...)”

Após, a intimação dos réus, proceda-se à suspensão do processo pelo 

prazo de 20 dias.

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27797 Nr: 1735-03.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaneti Grandi Zaffari, Gilberto Jose Zaffari, 

Daiane Zaffari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Edir Luciano Manzano Junior - OAB:8.688, Marco 

Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Vicente Fasolo de Paris - 

OAB:9361-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo credor e 

CONVERTO a ação executiva de entrega de coisa incerta para execução 

por quantia certa, no valor de R$ 3.113.368,05 (três mil, cento e treze mil, 

trezentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), e determino as 

seguintes providências:CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo 

de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo.Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei.Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento.As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois(.....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85630 Nr: 1077-32.2012.811.0005

 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: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnildo Gerhardt Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Litiely da Rosa Moreno 

- OAB:13.930-E /MT, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 
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encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Em postulado de fls. 126/126verso, a parte exequente requer o 

levantamento dos valores penhorados, em virtude de que a parte devedor 

foi intimada da penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que houve determinação de penhora ‘on 

line’, bem como a mesma restou parcialmente frutífera (fls. 106/109). Foi 

determinada a intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, 

manteve-se inerte, consoante certidão de fl. 132.

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo impugnação, o que 

presume sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido 

de levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada pelo seu advogado às fl. 126.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122659 Nr: 4410-16.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triade Comércio Transporte e Mineração Eireli-ME

 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: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 Vistos etc.

Cancele a distribuição do presente feito, visto que o petitório de fl. 04/11, 

trata-se de contrafé.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123263 Nr: 96-90.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triade Comércio Transporte e Mineração Eireli-ME

 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: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/Pr, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que não foi dado o valor da causa (art. 

291 do CPC/2015), assim, determino a emenda da inicial para adoção da 

providência acima mencionada, no prazo de 10 dias, sob pena de 

indeferimento, na forma do art. 381, parágrafo único do mesmo codex.

 Decorrido o prazo in albis, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123571 Nr: 252-78.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tuchetto Administradora de bens LTDA - 

CNPJ.10.373.684/0001-20

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Capeletto, Roger Augusto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Roadan Jhonei de Poaula Leal - OAB:14.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, 

da CNGC.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44158 Nr: 823-30.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Costa Lube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela 

CASTOLDI DIESEL LTDA em face de EDSON DA COSTA LUBE, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

As partes transigiram, sendo homologado e suspenso o feito até o 

cumprimento do acordo.

A parte exequente informa o cumprimento do acordo (fl. 131).

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes transigiram, 

requerendo a homologação e a extinção do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Eventuais custas e honorários conforme pactuados.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42172 Nr: 2955-94.2009.811.0005

 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: ACOdA, Poliane Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Executiva Norte Transportes Ltda - ME, Nobre 

Seguradora do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT, 

Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Ambrósio Cintra - 

OAB:8934, Maria Emilia Gonçalves de Rueda - OAB:23.748 PE

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12313 Nr: 243-15.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A - Crédito Finaciamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariluci Dias Fiuza

 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:

 Vistos etc.

Considerando-se a inercia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 189, intime-se a parte autora pessoalmente por 

AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30300 Nr: 1345-96.2006.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Roth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cordeiro Marcondes 

Gonzaga - OAB:10047, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, 

Tercio Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 193/184 e fl. 198.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36196 Nr: 1070-79.2008.811.0005

 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: Marcella Maciel Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transruelis Transportes Ltda ME, Nobre 

Seguradora do Brasil S/A, IRB - Instituto de Resseguros do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lemir Feguri - OAB:OAB/MT 

10.335, Saulo Daltro Moreira Silva - OAB:6346-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spinola da Rosa 

- OAB:13.731, Marcio Alexandre Malfatti - OAB:139482, Maria Emilia 

Gonçalves de Rueda - OAB:23.748 PE

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade de todos os embargos de 

declaração causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a 

parte contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intimem-se as partes embargadas a se manifestarem, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96942 Nr: 97-80.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mútua Caixa de Assitencia dos Profissionais do CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco de Azevedo, Sara Oribes Barbosa 

Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Zafino Isidoro Ferreira 

Mendes - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inercia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 89, intime-se a parte autora pessoalmente por 

AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 18463 Nr: 1576-31.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nei Vargas Gindri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lisiane de Fátima Zorzo - 

OAB:OAB-MT-11.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Jesus Assunção - 

OAB:MT 3.528-B

 Vistos etc.

Nos termos da decisão de fl. 283/284, defiro o pedido de fl. 288.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30132 Nr: 1154-51.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gentil Galetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Fernandes - 

OAB:5.991/MT, Denise Fernandes Bergo - OAB:9675/MT, Elisabete 

Augusta de Oliveira - OAB:1761/MT, Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e remoção do bem penhorado, nos 

termos do § 1º do art. 840, CPC/2015.Em seguida, proceda-se com a 

avaliação do bem e, após, lavre-se o respectivo auto intimando o devedor 

dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo impugnação, vistas ao 

exequente e após, voltem-me os autos conclusos.Não havendo 

impugnação, 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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37664 Nr: 2489-37.2008.811.0005

 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: MVP, Walter Wanderley Pott

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Carla Travaina Braz - OAB:14906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Francesco Calheiros 
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de Lima - Procurador Federal - OAB:

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40136 Nr: 979-52.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Cássia Guimarães Piovezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Rodrigo Paulo Corrêa - OAB:2841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inercia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 113, intime-se a parte autora pessoalmente por 

AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41017 Nr: 1826-54.2009.811.0005

 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: NBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, atual 

denominação Bco Com. Uruguai S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erico Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85556 Nr: 977-77.2012.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerri Schwade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90275 Nr: 2593-53.2013.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Pasinatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Jose da Silva Transportes ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenir Franceschi Junior - 

OAB:OAB/SC 24055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93917 Nr: 1790-36.2014.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Claudino Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - 

OAB:17964/PR, Everton Diego Giessier - OAB:OAB/PR 74.627, Jarbas 

Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Rodrigo Herculano de Oliveira - OAB:333709

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4756 Nr: 25-94.1995.811.0005

 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: Espolio de José David Moreira, Joaquim Marcelino 

Moreira, Antonio Acelino Moreira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dary Burtet, Gil La Heire Coimbra Rodrigues 

Miller, Arnaldo Oscar Drews, David Mori, Osmar Schneider, Isaias Zonta, 

Euclides Zonta, Nelcy Rospide Nunes, Helvin Reinhold Drews, Magui 

Carmem Zonta, Lenir Mazzini Zonta, Maria Glacy Sanfelice Nunes, Celso 

Mucelini Fucina, Maria Valéria Fucina, Nelci Kruger Drews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:10374/B, João Batista Mariano - OAB:MT 3856, Sérgio Donizetti 

Nunes - OAB:MT 2.420-B, Walmir Antonio Pereira Machiaveli - 

OAB:4.284/MT, Willian Pereira Machiavelli - OAB:4.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, 

Rosangela Estevão dos Santos - OAB:3.256/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de intervenção o Sr. José Moreira 

Bortolaci como assistente litisconsorcial no presente feito.Proceda-se com 

a citação de todos os litisconsortes.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Às providências..........................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12310 Nr: 240-60.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebaldo Keller, Terezinha Ivone Colvero Keller

 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: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 216, intime-se a parte autora pessoalmente por 
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AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17784 Nr: 1171-92.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM - Exportadora e Importadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado pela ADM- 

EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A (atual ADM DO BRASIL LTDA) em 

desfavor de JOSÉ CARLOS RESINO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em postulado de fls. 320/322, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 320/322), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24594 Nr: 2345-05.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, Luchesi 

Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Lucas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Rosa Valarelli Junior - 

OAB:12.798-A MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44874 Nr: 1533-50.2010.811.0005

 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: Mozart de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araujo - 

OAB:13840/MT, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Andres Acevedo 

Ibanez - OAB:22131-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 192.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80012 Nr: 2403-95.2010.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane de Souza Monaro - 

OAB:13094-B, Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A, Vinicius Duarte 

Barnes - OAB:56242/RS

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84267 Nr: 3432-49.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Dias Alvarenga Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Rodrigues Filho - 

OAB:OAB/MT 14225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:OAB/MT 12.090 A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

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

andamento ao feito, sob pena de se considerar quitada a dívida e 

consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção.

Lado outro, o pedido do requerido em petitório de fl. 218, deve ser 

diligência por ele mesmo, junto a conta única do Tribunal de Justiça.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88053 Nr: 321-86.2013.811.0005

 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: Devanilsa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/MT, Washington Faria Siqueira - OAB:18071-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 136.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88844 Nr: 1171-43.2013.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89087 Nr: 1433-90.2013.811.0005

 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 Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda - ME, Nilton Rogerio Muriana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 198.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89397 Nr: 1732-67.2013.811.0005

 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: Manoel da Conceição Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062-MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92846 Nr: 1161-62.2014.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motos Mato Grosso Ltda., Adilson Laitano 

Nogueira, Marta Miranda Del Santo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Jorge da Cunha 

Viana - OAB:8014-*MT

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Defiro o pedido de fl. 70.

Torno sem efeito a intimação do embargante para o pagamento das custas 

processuais, em virtude de que ele é beneficiário da justiça gratuita.

Após as formalidades legais arquivem-se os autos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105744 Nr: 733-12.2016.811.0005

 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: Suely Furlan da Silva, Heliara Furlan da Silva, Gustavo 

Eduardo Bufato Ramos, Helviss Furlan da Silva, Fernanda Silva da Costa, 

Hercules Furlan da Silva, Paula Regina Silva Vanderley, Avida Construtora 

e Incorporadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Omar Khalil - OAB:OAB/MT 

11.682, William Khalil - OAB:MT-6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 255.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107648 Nr: 1455-46.2016.811.0005

 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: Altair Venturim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sócrates Gil Silveira Melo, Thelma Moraes de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscelino Barreto Monteiro. - 

OAB:3.764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 114/117, processe sob o pálio da prioridade da 

tramitação – IDOSO.

Dê cumprimento nas decisões já constantes nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 117794 Nr: 2251-03.2017.811.0005

 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: Ruth Aparecida Ribeiro Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057, 

Rodrigo Nazário Geronimo Pinto - OAB:305.482/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Caldas Martins 

Chagas - OAB:303.021 SP

 Vistos etc.

Intime-se a autora para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123535 Nr: 234-57.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Dias de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O
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 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 04/05.

 Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, 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 caso requeira 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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8065 Nr: 1190-40.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Sversut

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Sversut Acosta - 

OAB:OAB/MT 9634

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme determinado nos autos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23629 Nr: 1678-19.2004.811.0005

 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: Emilio Antônio Ferrari Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, 

Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Tercio Bende 

Rodrigues - OAB:9460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Laura Beatriz S. Morganti - OAB:OAB/SP 189.829, 

Murilo Castro de Melo - OAB:11449/MT, Sergio Pinheiro Marçal - 

OAB:OAB/SP 91.370, Williams Oliveira dos Reis - OAB:37333/SP

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 3004

Expeça-se Alvará Judicial, conforme acordado entre os litigantes.

Após as formalidades legais, arquive-se os autos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33849 Nr: 2108-63.2007.811.0005

 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: Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda (sucessora da 

denominação Oliveira & Jost), Delvisson Geraldo de Araújo Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Berco de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:MT 12.198-B, Flávio Müller - OAB:/MT 5.841-B, Rodrigo Nogara 

de Castilho - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se o autor acerca da certidão de fl. 103, informando a não 

citação da parte demandada.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35448 Nr: 287-87.2008.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Norte Insumos Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Cocco Busanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Piacentini - 

OAB:7170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme determinado nos autos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40817 Nr: 1589-20.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gomes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Georgete Maria de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B -MT, 

Caio Lorenzo Acialdi - OAB:10.759-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o advogado da parte requerida, que 

firmou o acordo não tem procuração nos autos, o que torna impossível a 

sua homologação.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. Acordo. 

Homologação. Ausência de procuração do advogado do autor firmatário 

do acordo. Pleito de nulidade reconhecida. Precedentes. Retorno ao status 

quo ante. Devolução do valor sacado indevidamente pelo consignante. 

Recurso provido.” (Agravo de Instrumento Nº 70029569738, Décima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Pereira da 

Costa Vasconcellos, Julgado em 09/07/2009).

Ante o exposto, deixo de homologar referido acordo.

Sanada a irregularidade, venham-me os autos conclusos para a devida 

homologação do acordo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42076 Nr: 2908-23.2009.811.0005

 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: Milton Mateus Criveletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias da Silva, Vera Lucia Ascari Dias da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44987 Nr: 1645-19.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romélio Riediger, Adeilza Rodrigues de 

Oliveira, Vilmar Riediger

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inercia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 124, intime-se a parte autora pessoalmente por 

AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84834 Nr: 4028-33.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, Alirio 

Vitorassi, Edesia Boaroli Vitorassi, Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, 

Espólio de Quintino Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85737 Nr: 1223-73.2012.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, Alirio Vitorassi, 

Edesia Boaroli Vitorassi, Espólio de Quintino Vitorassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 188/192.

Intime-se a parte executada, 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 

parte executada, 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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87081 Nr: 2773-06.2012.811.0005

 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: Jose Adriano Souza de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moises Batista de Souza - OAB:OAB/SP 149.225

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o 

determinado de fl. 248, sob pena da aplicação do art. 77, incido IV, § 2º, 

do CPC/2015, ‘in verbis’:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: (...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza 

provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89070 Nr: 1418-24.2013.811.0005

 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 e Finananciamento e Inv. S/A (autal 

Den. Bco ABN Ampro Real S/A )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jany Paula Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A, Rodrigo Frassetto Goes - 

OAB:17981/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão e a baixa do Renajud. Suspendo o 

processo pelo prazo requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89929 Nr: 2266-11.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte embargante para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98252 Nr: 722-17.2015.811.0005

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Francisco Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 68.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107291 Nr: 1303-95.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerealista Piraporã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Vicente Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio José - OAB:4.687/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O art. 393 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso orienta os Juízes a promover a 

devolução das cartas precatórias que estiver há mais de trinta dias 

aguardando manifestação da parte interessada, valendo transcrevê-lo:

“Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o 

advogado da parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo 

deprecado para manifestação e/ou providência (manifestação sobre 

certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por 

mais de 30 (trinta) dias.”

No caso vertente, consoante certidão de fl. 92, a Carta Precatória está há 

mais de trinta dias aguardando cumprimento solicitado (pagamento de 

diligência), devendo, dessa forma, ser aplicado o disposto no item 2.7.5 

CNGCGJ-MT.

Ante o exposto, proceda-se à devolução da presente missiva ao Juízo 

Deprecante, observando-se as orientações contidas no art. 393 da 

CNGCGJ/MT e consignado nossas homenagens.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108547 Nr: 1842-61.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T L C Comércio de Peixes Ltda - ME, Valdeci 

Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joabe Teixeira de Oliveira. - 

OAB:5152-A/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a inercia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 64, intime-se a parte autora pessoalmente por 

AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112243 Nr: 3828-50.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Silvestre de Oliveira, Renata Silvestre 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809, 

José Henrique S. Vigo - OAB:17.074 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inercia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 97, intime-se a parte autora pessoalmente por 

AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

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

 Vistos etc.

Corrijo, de ofício, erro material constante na decisão de fls. 96/102, onde 

se lê: Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 12 de abril 

de 2018 às 12:30 horas; leia-se: DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO PARA O DIA 18 DE ABRIL DE 2018 ÀS 12H:30MINUTOS, forte 

no art. 494, I, CPC de 2015.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000072-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA COSTA SILVA MARQUES (EXECUTADO)

GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES (EXECUTADO)

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  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000072-45.2018.8.11.0005 EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR 

DE SOUZA EXECUTADO: GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES, 

SANDRA COSTA SILVA MARQUES Vistos etc. Trata-se de ação de 

execução de título executivo extrajudicial c/c rescisão contratual e entrega 

de coisa certa ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR DE SOUZA em 

face de GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES e SANDRA COSTA 

SILVA MARQUES, todos devidamente qualificados. A parte autora alega 

que firmou contrato de compra e venda de imóvel a prazo com os 

executados, contudo, eles não cumpriram com as cláusulas estipuladas 

no contrato, não efetuando o pagamento. O autor requer a citação do 

executado para devolver o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de ordem de imissão na posse do bem, bem como pugna pela citação dos 

executados para que no prazo de 03 (três) dias pague a dívida total 

apurada no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Por fim, requer, 

em caso de não restituição no prazo de 15 dias, seja determinada a ordem 

de imissão na posse do bem imóvel. Juntou documentos às fls. 14/22. É o 

breve relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que o feito seve ser 
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extinto, sem apreciação do mérito. Com efeito, nos termos do art. 327 do 

NCPC, admite-se a cumulação, contra o mesmo réu, de vários pedidos, 

ainda que entre eles não haja conexão. São requisitos para tanto: a) 

Compatibilidade entre os pedidos; b) Competência do juízo para conhecer 

todos os pedidos; c) O procedimento escolhido deve ser compatível para 

todos os pedidos, se os procedimentos aplicáveis a cada um dos pedidos 

forem diversos deve se optar pelo ordinário (art. 327, § 2°, NCPC). Tecidas 

tais considerações, verifica-se que, na hipótese concreta dos autos, o 

autor busca a cumulação de ação de execução de contrato com outras 

ações que possuem a natureza dos processos de conhecimento, os 

quais, no meu sentir e em conformidade com a legislação que regulamenta 

a matéria, se mostram inviáveis, dada a incompatibilidade dos pedidos e 

dos ritos de cada ação. De mais a mais, inexiste previsão legal para 

realização da cumulação de ações de execução e de conhecimento num 

único processo. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL – CUMULAÇÃO DE 

PEDIDOS – RITOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A cumulação de 

pedidos é possível respeitando-se o mesmo rito processual para todos 

eles ou ainda quando for possível adotar o rito ordinário. Deve ser extinta 

a ação que possui pedidos de indenização, execução por quantia certa e 

obrigação de fazer porque incompatíveis os ritos procedimentais entre si”. 

(TJ MG – Apelação Cível – 10024120952528001 – data da publicação – 

05/07/2013). Desta forma, para que seja possível a cumulação de pedidos 

em um único processo é necessário que os pleitos sejam compatíveis 

entre si e que seja adequado para todos os pedidos o tipo de 

procedimento (art. 327, § 1°, I e III, do CPC), o que não se verifica no caso 

dos autos. Assim, forçoso reconhecer a inépcia da inicial, nos termos do 

art. 330, § 1°, inc. IV do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

330, § 1°, inc. IV, do CPC. Sem custas e sem honorários. PRIC. Diamantino, 

06 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88909 Nr: 1242-45.2013.811.0005

 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: KKGdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:16604, THIAGO PERTILE BORDA - OAB:21017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 Intimo os patronos da Autora para juntarem no prazo de 5 dias, o Acordo 

celebrado entre as partes e noticiado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82159 Nr: 845-54.2011.811.0005

 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: EMdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT nº 

15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o patrono da parte autora para que no prazo legal manifeste-se 

acerca da certidão negativa de intimação de fls. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86064 Nr: 1588-30.2012.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFV, SPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Jean Peterson de Camargo - OAB:18102/O 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para INTIMAÇÃO do advogado da parte 

autora, acerca do desarquivamento dos autos, para que, em querendo, se 

manifeste no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102503 Nr: 2738-41.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalia de Andrade Castelo 

Branco Diniz - OAB:18020/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Zimbra diamantino.2vara@tjmt.jus.br

2738-41.2015.8.11.0005 - Código 102503

De : Diamantino - 2 Vara

 Assunto : 2738-41.2015.8.11.0005 - Código 102503

Para : Departamento Auxiliar da Presidência

 Ter, 06 de fev de 2018 14:07

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 102503 - SENTENÇA.pdf AUTOS 102503 - SENTENÇA.pdf

100 KB

 AUTOS - 102503 - LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA.pdf AUTOS - 102503 - 

LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA.pdf

73 KB

 AUTOS 102503 - TÍTULO ORIGINÁRIO.pdf AUTOS 102503 - TÍTULO 

ORIGINÁRIO.pdf

57 KB

 AUTOS 102503 - DECISÃO PROFERIDA EMBARGOS.pdf AUTOS 102503 - 

DECISÃO PROFERIDA EMBARGOS.pdf

104 KB

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103120 Nr: 3019-94.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudiney Mesquita da Costa, Igor Régis da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Intimo o Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, OAB/MT nº 14.783, na 

qualidade de patrono do denunciado Cleudiney Mesquita da Costa, para 

que no prazo legal apresente os memoriais finais, nos termos do artigo 

403, § 3º do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107025 Nr: 1199-06.2016.811.0005

 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: AASO, MAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCOO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 
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Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 Intimo o patrono do Requerente para manifestar nos autos acerca do 

pedido formulado pelo Requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 19753 Nr: 2228-48.2003.811.0005

 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: Márcio Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Francisco Ferreira 

Mendes Júnior, Uned - União de Ensino Superior de Diamantino, Instituição 

Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Ribeiro Pinto de Sá 

Barreto - OAB:172123RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Eduardo M.J. Mendes - OAB:3.896, Geraldo Régis de 

Lima - OAB:3903-MT

 Intimo os patronos das partes para manifestarem nos autos em 5 dias 

acerca da informação prestada pelo Municipio de Diamantino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37253 Nr: 2115-21.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel da Cruz Sales de Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Jose Metello de 

Siqueira - Procurador do INSS - OAB:3691

 Zimbra diamantino.2vara@tjmt.jus.br

2115-21.2008.811.0005 - Código 37253

De : Diamantino - 2 Vara

 Assunto : 2115-21.2008.811.0005 - Código 37253

Para : Departamento Auxiliar da Presidência

 Ter, 06 de fev de 2018 15:36

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. PRIORITÁRIO IDOSO

 Atenciosamente,

 Rosely Maria de Souza -

Auxiliar Judiciária

Matrícula 6027

AUTOS 37253 - SENTENÇA.pdf AUTOS 37253 - SENTENÇA.pdf

421 KB

 AUTOS 37253 - LIQUIDAÇÃO DA CONTA.pdf AUTOS 37253 - 

LIQUIDAÇÃO DA CONTA.pdf

136 KB

 AUTOS 37253 - - ACÓRDÃO.pdf AUTOS 37253 - - ACÓRDÃO.pdf

164 KB

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37570 Nr: 2401-96.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nascimento de Araújo

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:3833

 Zimbra diamantino.2vara@tjmt.jus.br

2401-96.2008.811.0005 - Código 37570

De : Diamantino - 2 Vara

 Assunto : 2401-96.2008.811.0005 - Código 37570

Para : Departamento Auxiliar da Presidência

 Ter, 06 de fev de 2018 14:55

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. PRIORITÁRIO SAÚDE

 Atenciosamente,

 Rosely Maria de Souza -

Auxiliar Judiciária

Matrícula 6027

AUTOS 37570 - TÍTULO ORIGINÁRIO.pdf AUTOS 37570 - TÍTULO 

ORIGINÁRIO.pdf

232 KB

 AUTOS 37570 - SENTENÇA.pdf AUTOS 37570 - SENTENÇA.pdf

92 KB

 AUTOS 37570 - LIQUIDAÇÃO DA CONTA.pdf AUTOS 37570 - 

LIQUIDAÇÃO DA CONTA.pdf

89 KB

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43682 Nr: 347-89.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Betran de Souza

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros 

(Procuradora Federal) - OAB:Mat. 1243.345

 Zimbra diamantino.2vara@tjmt.jus.br

347-89.2010.8.11.0005 - Código - 43682

De : Diamantino - 2 Vara

 Assunto : 347-89.2010.8.11.0005 - Código - 43682

Para : Departamento Auxiliar da Presidência

 Ter, 06 de fev de 2018 15:54

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. PRIORITÁRIO IDOSO

 Atenciosamente,

 Rosely Maria de Souza -

Auxiliar Judiciária

Matrícula 6027

AUTOS 43682 - SENTENÇA.pdf AUTOS 43682 - SENTENÇA.pdf

118 KB

 AUTOS 43682 - LIQUDAÇÃO DA CONTA.pdf AUTOS 43682 - 

LIQUDAÇÃO DA CONTA.pdf

92 KB

 AUTOS 43682 - ACÓRDÃO.pdf AUTOS 43682 - ACÓRDÃO.pdf

527 KB

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87132 Nr: 2839-83.2012.811.0005

 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: MARM, MMMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Lopes - 

OAB:15837/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

Poconé - OAB:

 Intimo o patrono da parte autora acerca da distribuição para a 5ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, código 1252195, da 

carta precatória expedida para a intimação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89802 Nr: 2153-57.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Zimbra diamantino.2vara@tjmt.jus.br

2153-57.2013.811.0005 - CÓDIGO 89802

De : Diamantino - 2 Vara

 Assunto : 2153-57.2013.811.0005 - CÓDIGO 89802

Para : Departamento Auxiliar da Presidência

 Ter, 06 de fev de 2018 17:01

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 89802 - LIQUIDAÇÃO DA CONTA.pdf AUTOS 89802 - 

LIQUIDAÇÃO DA CONTA.pdf

29 KB

 AUTOS 89802 - SENTENÇA.pdf AUTOS 89802 - SENTENÇA.pdf

140 KB

 AUTOS 89802 - ACÓRDÃO.pdf AUTOS 89802 - ACÓRDÃO.pdf

230 KB

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101991 Nr: 2462-10.2015.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFEdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Intimo o patrono da parte requerida acerca do retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102639 Nr: 2778-23.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anolfo Perreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 Intimo o patrono do Embargado para manifestar nos autos acerca do valor 

dos Honorários Advocatícios

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80032 Nr: 2423-86.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Emilio Bianchi Neto - 

Procurador do Estado - OAB:

 Zimbra diamantino.2vara@tjmt.jus.br

2423-86.2010.811.0005 - CÓDIGO 80032

De : Diamantino - 2 Vara

 Assunto : 2423-86.2010.811.0005 - CÓDIGO 80032

Para : Departamento Auxiliar da Presidência

 Qua, 07 de fev de 2018 14:38

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. PRIORIDADE IDOSO

 Atenciosamente,

 Rosely Maria de Souza -

Auxiliar Judiciária

Matrícula 6027

AUTOS 80032 - CALCULO.pdf AUTOS 80032 - CALCULO.pdf

584 KB

 AUTOS 80032 - SENTENÇA.pdf AUTOS 80032 - SENTENÇA.pdf

319 KB

 AUTOS 80032 - INFORMAÇÃO DE PRIORIDADE.pdf AUTOS 80032 - 

INFORMAÇÃO DE PRIORIDADE.pdf

70 KB

 AUTOS 80032 - ACÓRDÃO.pdf AUTOS 80032 - ACÓRDÃO.pdf

356 KB

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINA MENDES DE ARRUDA (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)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso Inominado constante ID 10615428 

foram interpostos no prazo legal, bem como requer os benefícios da 

justiça gratuita. Certifico ainda, envio intimação para o recorrido querendo 

apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO NUNES (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 DAS PARTES Intimação para os advogados das Partes, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 07/03/2018 

às 08hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010446-45.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CORINDA SEIKO SHIBATA MOCHIZUKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICO PEREIRA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010446-45.2011.8.11.0005 REQUERENTE: CORINDA SEIKO SHIBATA 

MOCHIZUKI - ME REQUERIDO: MAICO PEREIRA DE BRITO Vistos, etc. I. Em 

busca via sistema Renajud verifiquei a existência da motocicleta 

HONDA/CG 150 Titan ES ano 2007/2008 em nome do executado. Contudo, 

conforme se constata pelos documentos em anexo, o referido veículo 
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encontra-se com restrição de alienação fiduciária o que impossibilita a 

inserção de restrição via Renajud. Isto porque, na alienação fiduciária, o 

bem dado em garantia é de propriedade do fiduciante, cabendo ao 

fiduciário/executado somente a posse direta, enquanto não quitada 

integralmente a dívida. Por esta razão é incompatível a constrição judicial 

sobre bens alienados fiduciariamente, vez que a penhora, nas ações 

executivas, deve recair sobre bens e direitos titularizados pelo executado. 

Em razão do exposto, deixo de inserir a restrição pelas razões expostas. 

II. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao CRI local, indefiro, eis que 

compete à parte exequente tais diligências. III. Assim, intime-se a parte 

exequente para que dê prosseguimento a execução, apresentando bens 

passíveis de penhora nos autos, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção 

do processo. Cumpra-se. Diamantino, 06 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8015115-73.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA INGRITH DE ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FROTA CARVALHO - ME (EXECUTADO)

LUCALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8015115-73.2013.8.11.0005 EXEQUENTE: MAYARA INGRITH DE ALMEIDA 

SANTOS EXECUTADO: LUCALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, 

DANIEL FROTA CARVALHO - ME Vistos, etc. Indefiro o pedido de id. 

11427009 p.1/2, uma vez que compete a parte exequente diligenciar 

acerca de bens passíveis de penhora para satisfação da dívida. Além 

disso, mesmo na hipótese de bens existentes no processo informado pela 

exequente junto ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, caberia 

a parte interessada a habilitação do seu título naquele Juízo. Assim, 

determino que a exequente apresente aos autos bens passíveis de 

penhora no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo. 

Cumpra-se. Diamantino, 06 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011543-12.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR SABO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8011543-12.2013.8.11.0005 REQUERENTE: NILTON CESAR SABO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO/AMERICEL S/A Vistos, etc. Considerando a 

improcedência do pedido inicial, expeça-se alvará em favor da parte 

Requerida para levantamento do valor depositado em garantia do Juízo. 

Após, arquive-se. Cumpra-se. Diamantino, 06 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000100-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins OAB - MT0002297A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000100-13.2018.8.11.0005 EXEQUENTE: RODOLFO DE OLIVEIRA 

MARTINS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1 - CITE-SE o 

executado para, querendo, opor embargos no prazo de trinta (30) dias, 

certificando-se nos autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Diamantino/MT, 06 de fevereiro de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 07/03/2018 

às 08hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 07/03/2018 

às 09hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES TITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 07/03/2018 

às 09hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010203-04.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi (EXEQUENTE)

HELTON GEORGE RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA DE BARROS OAB - MT0011421A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARMACIO JOSE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Intimar o requerente para manifestar quanto o prosseguimento do feito no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-59.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NYLCEIA CRISTIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 07/03/2018 

às 09hs15min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001595-29.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 07/03/2018 

às 09hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES TITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 07/03/2018 

às 10hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001146-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO PAESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ GOMES PIMENTEL (REQUERIDO)

JONAS BOTAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos, etc. 1 – Converto o 

julgamento em diligência para oitiva de testemunhas. 2 –Designo Audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 03 de abril de 2018, às 16h00min. 3 - 

Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, consignando no 

mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de 

janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRASSOL REFLORESTADORA LTDA (REQUERIDO)

ERICK FERNANDO GUILHERME NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

FRANCIELLY CARLA DE PONTES CAUDURO OAB - SC34225 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos, etc. 1 – Converto o 

julgamento em diligência para oitiva de testemunhas. 2 –Designo Audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 03 de abril de 2018, às 17h00min. 3 - 

Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, consignando no 

mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de 

janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010551-80.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA FERNANDES ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010551-80.2015.8.11.0005 REQUERENTE: ALEXANDRA FERNANDES 

ALENCAR REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1 - Converto o 

julgamento em diligência para colheita de depoimento pessoal e oitiva de 

testemunhas. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

03 de abril de 2018, às 15h00min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de janeiro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-20.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0011592A 

(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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010124-20.2014.8.11.0005 REQUERENTE: JOELMA DIAS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 06 de fevereiro 

de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-74.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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PERSIO OLIVEIRA LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010101-74.2014.8.11.0005 REQUERENTE: PERSIO OLIVEIRA LANDIM 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, 

a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 06 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 8010341-29.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA 

(DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR OAB - PR0055846A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010341-29.2015.8.11.0005 DEPRECANTE: CHUBB DO BRASIL 

COMPANHIA DE SEGUROS DEPRECADO: BANDEIRA TRANSPORTES 

RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA Vistos, etc. Tendo em vista que a sede 

funcional da testemunha Herbert Fernandes Neves é localizada na 

Comarca de Cuiabá, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas 

necessárias e nossas homenagens. Cumpra-se. Diamantino, 06 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010602-57.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELBA REGINA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010602-57.2016.8.11.0005 REQUERENTE: MARLI MARLENE SCHENKEL 

MAREGA - ME REQUERIDO: ELBA REGINA FERREIRA DA SILVA Vistos 

etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio 

de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias 

(art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo 

no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, 

do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no 

prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da 

multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a 

completa garantia do crédito exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a 

parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer 

embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, 

da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou não localizada a parte 

devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 8 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, fazendo 

constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014323-22.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIS ALESSANDRO CHIOSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8014323-22.2013.8.11.0005 REQUERENTE: JUNIS ALESSANDRO CHIOSSI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Trata-se de impugnação à execução proposta pela executada, 

argumentando, em suma, ilegitimidade ativa do exequente, bem como 

excesso de execução pela não comprovação do pagamento das parcelas 

pagas após o término das parcelas previstas no contrato de eletrificação 

rural. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a 

irresignação da parte executada não merece procedência. Isto porque, o 

executado pretende na presente fase de execução a rediscussão de 

matéria que já foi decidida na fase de conhecimento. Verifica-se que, 

inconformado com o resultado obtido na fase de conhecimento, o 

executado tenta rediscutir matérias protegidas pelo manto da coisa 

julgada. Conforme se observa dos autos, a arguição da ilegitimidade ativa 

foi oportunamente apreciada e rejeitada na sentença de mérito de id. 

4095031 – páginas 1 e 2, a qual também reconheceu que houve a 

cobrança indevida nas faturas a título de participação financeira mesmo 

após o término das parcelas previstas no contrato discutido nos autos, 

sendo certo que referida sentença foi confirmada pelo acórdão de id. 

4095082. Assim, a alegação do executado de ilegitimidade ativa e da não 

comprovação pelo exequente do pagamento das parcelas que pretende a 

restituição em dobro, revela-se como matéria impossível de discussão, 

uma vez que a sentença, transitada em julgado, já rejeitou a referida 

preliminar e condenou o executado ao pagamento em dobro dos valores 

cobrados, a partir do mês subsequente ao da ocupação do imóvel até o 

mês do efetivo cumprimento da decisão de concessão da medida cautelar. 

Sabe-se que nem mesmo a lei pode alcançar as sentenças transitadas em 

julgados, muito menos é possível alterar o estabelecido no título executivo 

na fase de execução. Ante o exposto, NÃO ACOLHO A IMPUGNAÇÃO 

oposta. Intime-se a parte exequente para que traga aos autos o cálculo 

atualizado da dívida, informando o valor remanescente que entende 

devido. Com a juntada do cálculo, intime-se a parte executada para 

pagamento no prazo de 05 dias, sob pena de bloqueio. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 06 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR ASSUNCAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000732-73.2017.8.11.0005 REQUERENTE: SALVADOR ASSUNCAO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-88.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIEDIMO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000731-88.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOCIEDIMO JOAQUIM DE 

SOUZA REQUERIDO: A. TELECOM S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 07 de 

fevereiro de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011735-76.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE BARBOSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8011735-76.2012.8.11.0005 REQUERENTE: CLAUDINETE BARBOSA 

SANTOS REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 07 de fevereiro 

de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS FERREIRA 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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000436-51.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LUIS CARLOS FERREIRA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000360-27.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000360-27.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LUIZ CARLOS SANTIAGO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte reclamante e a parte reclamada compuseram, 

id. 11275582 - pág. 1/2, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto 

o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, 

do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-31.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010024-31.2015.8.11.0005 REQUERENTE: SEBASTIAO DA SILVA DE 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de impugnação à 

execução proposta pela parte executada onde sustenta que há excesso 

na execução. Pois bem. Em análise dos autos, verifica-se que a 

divergência existe em virtude do cálculo apresentado pela parte 

exequente, id. 5761326 - p. 1/3, haja vista que utiliza o valor do dano moral 

arbitrado na sentença como base de cálculo e não do acórdão, bem como 

a correção monetária. Assim, em que pese tenha sido a empresa 

embargante condenada em litigância de má fé na monta de 20% por cento 

do valor da condenação de piso, verifica-se que houve modificação do 

valor em fase recursal, devendo este valor ser utilizado para fins do 

cálculo da condenação por litigância, bem como de correção. Portanto, é 
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notório que existe excesso na execução, razão pela qual ACOLHO a 

impugnação à execução proposta pela executada. Ainda considerando 

que o valor referente a condenação já foi depositado nos autos, inclusive 

a que se refere a condenação por litigância, (id. 5761290), expeça-se 

alvará para levantamento do valor bloqueado em favor da parte 

executada. Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P.I.C. Diamantino, 07 de feevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE SOUZA FERREIRA BRANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001433-34.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MARCOS DE SOUZA 

FERREIRA BRANTES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sem 

devaneios desnecessários, é bem verdade que para resolver a presente 

questão mister se faz definir se a assinatura apresentada no contrato 

acostado no id. 11525313, p. 3 é ou não da parte reclamante, situação 

esta que passa necessariamente pela exigência de perícia grafotécnica, 

até porque se trata do único ponto controvertido sobre o qual 

basear-se-ão as provas. Inclusive, a parte autora requer a realização de 

prova pericial, consoante petição acostada no id. 11564522 - Pág. 1 

Portanto, como o caso em apreço exige prova pericial, não se encontra 

inserido na competência do Juizado Especial, dedicado a demandas de 

menor complexidade, a teor do artigo 3º, “caput”, da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 54 do FONAJE. Assim sendo, a extinção do processo sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. No mesmo sentido a 

jurisprudência: “AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ANAIS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

CONTRATUAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - 

Havendo a negativa da autoria da assinatura firmada no documento 

apresentado pela ré, que deu causa à inclusão de seus dados nos anais 

de proteção ao crédito, necessário se faz a produção de prova 

grafotécnica 2 - Refoge à alçada do Juizado Especial Cível a causa 

referente à negativa de assinatura de documentos, haja vista a 

complexidade da matéria probatória decorrente da necessidade de prova 

pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 9.099/95). 3 - Recurso 

conhecido e provido. Sentença reformada, para declarar a extinção do 

feito, de ofício, com o reconhecimento da complexidade da causa.” (TJMT. 

RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012”.) 

Por fim, caso as grafias fossem absolutamente diversas em relação aos 

demais documentos assinados pelo autor), a conclusão seria outra. 

Porém, considerando que, sem conhecimento técnico, não se pode afirmar 

peremptoriamente que as assinaturas não vieram do mesmo punho, a 

prova pericial se mostra imprescindível. Posto isso, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, 

inciso II, c/c o art. 3º, "caput”, ambos da Lei n. 9.099/95. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012285-03.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI PAULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8012285-03.2014.8.11.0005 REQUERENTE: NOEMI PAULINA DA SILVA 

REQUERIDO: RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A Vistos 

etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito 

no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente por 

ordem da reclamada (id. 3977527, p.1). Afirma que a inscrição indevida 

referente ao título nº. 441758, no valor de R$ 46,43 (quarenta e seis reais 

e quarenta e três centavos) lhe ocasionou danos morais, de forma que 

pleiteia a correspondente indenização. Por sua vez, a reclamada requer a 

substituição do polo passivo, vez que houve sucessão empresarial da 

reclamada Renosa Indústria Brasileira de Bebidas S/A por Companhia 

Maranhense de Refrigerantes. Desta feita, de acordo com a sucessão 

acima transcrita, acolho a preliminar suscitada pela requerida para 

substituir Renosa Indústria Brasileira de Bebidas S/A pela Companhia 

Maranhense de Refrigerantes como promovida. Ademais, em contestação, 

a reclamada alega em resumo que os valores são devidos e inadimplidos, 

fato que ensejou a inscrição do nome da reclamante no serviço de 

proteção ao crédito (id. 3977627). Assim, por certo que caberia à 

requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos documento 

assinado pela reclamada confirmando a existência do título. Isto porque, 

em que pese às alegações da reclamada, esta não apresentou nenhuma 

justificativa para retirar a validade das alegações da reclamante, não 

tendo acostado qualquer documento que evidencie a exigibilidade da 

dívida inscrita em nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Em 

resumo: a requerida não trouxe qualquer elemento hábil para comprovar a 

regularidade da dívida, pois os dados concretos visando comprovar a 

contratação dos serviços e justificar o débito são acessíveis pela 

reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão da reclamante. 

Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito referente ao título nº. 441758 é 

indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida 

que se impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o 

que aponta serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida 

quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado 

pela reclamante. Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê 

dos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência 

dos pedidos contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, decorrente da inclusão indevida do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 171 de 709



nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a quantia de R$ 9.370,00 

(nove mil trezentos e setenta reais). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC 

para: a) DETERMINAR a retificação do polo passivo para que passe a 

constar “Companhia Maranhense de Refrigerantes”; b) DECLARAR a 

inexistência do débito no valor de R$ 46,43 (quarenta e seis reais e 

quarenta e três centavos), referente ao do título nº. 441758, e; c) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.370,00 a título de danos morais, acrescido de juros de mora a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Sem condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 19 de outubro de 2017. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 19 de outubro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013724-83.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8013724-83.2013.8.11.0005 REQUERENTE: JORGE FONSECA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO 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, 07 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON JOSE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000735-28.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ALISSON JOSE OLIVEIRA 

MATOS 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, 07 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 166224 Nr: 3278-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICIALA/NOTÁRIA DO CARTÓRIO DO 1º 

OFÍCIO - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER SARAIVA DE SOUZA - 

OAB:8267/MT, NARA RUBIA ALVES DE RESENDE - OAB:OAB20985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 Pedido de Providências nº 3278-56.2016.811.0037

Código 166224

Vistos etc.

Trata-se de reclamação formulada pela Caixa Econômica Federal contra a 

Titular do Cartório do 1º Ofício, sob o fundamento de desídia no exercício 

da função delegada, consistente na ausência de notificação extrajudicial 

da empresa Irmãos Sachet Ltda e dos seus sócios.

Em derradeira manifestação, a requerida anota que o ato foi devidamente 

realizado e pugna pela extinção do procedimento (fl. 40), cujo pedido teve 

a concordância da requerente (fl. 59)

É o relato. Decido.

O procedimento não merece continuidade, ante a perda superveniente do 

interesse processual, pelo fato de terem sido realizadas as notificações 

pretendidas pela requerente.

 Nesse sentido, exaurida a finalidade do procedimento em razão da prática 

do ato reclamado, e à mingua de elementos que demonstrem desvio 

funcional, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em aplicação analógica 

(art. 15 CPC).

Intimem-se as partes por meio dos seus advogados constituídos, via DJE.

Após, arquive-se o procedimento, com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1005314-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. A. (RÉU)

 

Intimação da advogada da parte autora, Doutora ROSEANY BARROS DE 

LIMA, acerca do teor do despacho, a seguir:" Vistos, em correição. Por 

motivo de foro íntimo, dou-me por suspeita. Remetam-se os autos ao meu 

substituto legal. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 05/12/2017." Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000222-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FAVARIM TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA RAMIN OAB - 031.197.581-08 (REPRESENTANTE)

MAEVI DE SOUZA SILVA OAB - 348.152.748-94 (REPRESENTANTE)

JOELMA PULTINAVICIUS OAB - PR47385 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MARTINS TORRES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARILENE FAVARIM TORRES OAB - 453.551.181-00 (REPRESENTANTE)
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALEXIA FAVARIM TORRES (REPRESENTADO)

JOELMA PULTINAVICIUS OAB - PR47385 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000222-61.2017.8.11.0037 AUTOR: MARILENE FAVARIM TORRES 

REPRESENTANTE: MAEVI DE SOUZA SILVA, LORENA RAMIN RÉU: 

GILMAR MARTINS TORRES Vistos etc. Divorciadas as partes e com 

alimentos provisórios arbitrados em favor da ex-cônjuge e da filha do 

casal, resta pendente a melhor instrução processual para posterior 

análise dos pedidos de alimentos e guarda definitivos de Alexia e 

alimentos vitalícios em favor de Marilene, além da partilha de bens/dívidas. 

Desse modo, defiro o pedido de produção de provas das partes, 

designando audiência de instrução para o dia 30/05/2018 às 16h30min, 

oportunidade em que será realizada coleta do depoimento pessoal e a 

oitiva das testemunhas a serem arroladas, bem como a tentativa de 

acordo para a indicação de perito viabilizando a perícia solicitada por 

ambas as partes. Manifeste-se a autora acerca do pedido de venda de 

bens para quitação de dívidas formulado no ID 10256695, no prazo de dez 

dias. Intimem-se as partes. Por prudência, considerando que Alexia sofre 

processo de interdição (1001559-85.2017.8.11.0037), com fundamento no 

art. 178, II e 752, § 1º, ambos do CPC, dê-se ciência ao Ministério Público, 

especialmente diante da divergência entre as partes quanto a partilha, ou 

não, de um veículo adquirido durante o matrimônio em nome de Alexia. 

Cumpra-se. Primavera do Leste, 29/01/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000451-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RAVANELLO OAB - MT3291/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para recolher as custas do formal de partilha 

expedido, devendo apresentar a guia de recolhimento nos autos, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001137-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA PRATES DA CRUZ PAVIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLNIR PAVIN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ELZA FERNANDES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para recolher as custas dos formais de partilha, 

devendo apresentar a guia de recolhimento nos autos, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005206-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. O. F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. M. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a certidão negativa do oficial 

de justiça juntada sob a ID 11601787, no prazo de dez dias, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006218-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. O. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. D. O. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006218-40.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

FERNANDES REQUERIDO: GLEISON RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA 

Vistos, etc. Recebo a inicial na forma proposta. Defiro a justiça gratuita e 

determino que o feito tramite sob segredo de justiça. Diante das alegações 

iniciais no sentido de que a criança se encontra na guarda de fato da 

requerente, defiro provisoriamente a guarda em seu favor, lavrando-se o 

respectivo termo, na forma do artigo 32 do ECA. Consigno que caso sejam 

trazidos fatos novos pela parte requerida em sua contestação que 

contrariem o alegado na exordial, a guarda provisória poderá ser revista. 

Registro que as visitas poderão ser exercidas de forma livre, desde que 

com prévio aviso à guardiã, a fim de que não se prejudique a rotina da 

menor. No que tange ao pedido de antecipação de tutela para a fixação de 

alimentos provisórios, verifico o cabimento diante da relação de 

parentesco evidente, comprovando a legitimidade ativa e passiva. Ao 

analisar os requisitos da necessidade do reclamante e possibilidade da 

pessoa obrigada, constato que a necessidade do autor resta presumida 

pela certidão de nascimento. Assim, fixo alimentos provisórios em 20% 

dos rendimentos do requerido, conforme ID 11205088, hoje equivalente à 

R$ 1.053,00 (hum mil e cinquenta e três reais), além de 50% das despesas 

extraordinárias (médica, odontológica e material escolar), devidamente 

comprovadas pela requerente, devendo o demandado efetuar o depósito, 

até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária a ser providenciada e 

informada pela requerente. Quanto ao pedido de separação de corpos, 

considerando as alegações da parte autora, a qual alega a 

insuportabilidade da convivência e da vida em comum, mormente diante da 

suposta infidelidade conjugal, verifico a existência dos subsídios 

necessários para a concessão do pedido em questão. Assim sendo, 

DEFIRO o pedido cautelar de separação de corpos, com afastamento do 

requerido do lar conjugal, domicílio ou local de convivência, durante o 

processo de divórcio. Nesse sentido, colaciono arestos dos tribunais 

pátrios: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE 

FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. MEDIDA CAUTELAR. SEPARAÇÃO DE 

CORPOS. LIMINAR. I - Possível o julgamento na forma do art. 557 do CPC, 

em face do entendimento da Câmara sobre a matéria. II - Cabível, na 

hipótese, a separação de corpos, desnecessária a cognição plena, sendo 

suficiente a razoável comprovação de que é fundado o temor da parte de 

sofrer agressão. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70064605256, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino 

Robles Ribeiro, Julgado em 27/05/2015). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

CAUTELAR. SEPARAÇÃO DE CORPOS. INTERESSE PROCESSUAL. 

EXISTÊNCIA. 1. Ainda que não haja mais a discussão a respeito de culpa 

no divórcio, existe interesse processual na propositura de cautelar de 

separação de corpos cujo fundamento é a proteção contra danos físicos 

e psíquicos. 2. Deu-se provimento ao apelo da autora. (TJDF – Apelação 

0023437-07.2014.807.0003. 4ª Turma Cível. Relator Sérgio Rocha. Julgado 

em 21/01/2015, DJe 29/01/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA 

CAUTELAR. SEPARAÇÃO DE CORPOS. INSUPORTABILIDADE DA VIDA EM 

COMUM. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 

Evidenciada a insuportabilidade da vida em comum, o acirramento dos 

ânimos em razão do próprio processo de separação das partes, bem 

como o risco do correto desenvolvimento da filha menor do casal, 

imperioso o afastamento do cônjuge varão do lar conjugal. (TJMG – AI 

10338130137098001 – 6ª Câmara Cível. Relator Edilson Fernandes. 

Julgado em 10/06/2014, DJe 23/06/2014). Quanto ao pedido de fixação de 

alimentos em favor da requerente, postergo sua análise à oitiva do réu, 

sendo que designo audiência de conciliação e oitiva das partes para o dia 
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17/05/2018 às 14h00min. Cite-se e intime-se o requerido, nos termos da 

lei. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004657-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALBERTO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICCIUS FRANÇA FERNANDES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

RELATORIO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL JUNTADO NO ID 11687613

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 2257-89.2009.811.0037

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 27.914, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 Intimar o advogado da parte autora da decisão de fl. 1418, para vistas no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 128180 Nr: 1117-44.2014.811.0037

 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: LEONILSON DE SOUSA BARROS, LADY MAIKELLYN 

BARROS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA SANTANA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o inventariante para manifestar sobre o parecer do Ministério 

Público de fl. 82.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 63705 Nr: 3383-77.2009.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVSR, ETSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSM, CDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSMAR NERIS - 

OAB:232751/SP, JULIANA FALCI MENDES - OAB:223768

 Desse modo, julgo procedente o pedido formulado nestes embargos para 

proceder à baixa na restrição judicial gravada sobre qualquer dos bens de 

f. 54 e 57. Por consequência, indefiro o pedido de f. 127, item “6º” e julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o presente com as 

cautelas de estilo.Por outro lado, defiro o pedido de penhora de valores 

formulado pela exequente às f. 126, item 2º. Procedo a penhora online e 

determino que se Oficie as Cooperativas de Crédito, para resposta no 

prazo de dez dias.Defiro o pedido para protesto contido na f. 127, item 

“3º”, cientificando-se a exequente sobre a disposição do art. 517, § 1o, do 

CPC. Quanto ao pedido da exequente para a aplicação de multa 

processual por ato atentatório a dignidade da justiça, indefiro em relação 

ao executado Valério porque sequer foi intimado para indicar bens 

passíveis de penhora, suas localizações e seus respectivos valores (f. 

109).Outrossim, aplico ao executado Celso a multa de 10% do valor 

atualizado do débito em execução, por ato atentatório a dignidade da 

justiça, vez que intimado para indicar bens passíveis de penhora, sua 

localização e seus respectivos valores, permaneceu inerte (f. 103-v), nos 

termos do art. 774, V e parágrafo único, do CPC.Atualize-se o cadastro, 

conforme pedido de f. 127, item “5º”.Intimem-se. Cumpra-se.Primavera do 

Leste/MT, 14 de dezembro de 2016.Lidiane de Almeida Anastácio 

PampadoJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 63705 Nr: 3383-77.2009.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVSR, ETSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSM, CDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSMAR NERIS - 

OAB:232751/SP, JULIANA FALCI MENDES - OAB:223768

 Vistos etc.

Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo 

legal, nos termos do art. 1.010, §1º do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se, em seguida remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as homenagens deste 

Juízo.

Consigno que estas providências deverão ser providenciadas pela 

secretaria sem a necessidade de conclusão, visto que as formalidades do 

presente recurso independem de juízo de admissibilidade, consoante 

dispõe o §3º do art. 1.010 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158084 Nr: 8147-96.2015.811.0037

 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: RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo a desistência da ação as fls. 84 e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas e despesas processuais face à justiça gratuita.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 18343 Nr: 390-08.2002.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SOUTO ONÓRIO 

LAZZARI - OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Anoto que o presente feito de arrolamento de bens foi sentenciado em 

04/10/2002 (f. 44/45), com transito em julgado certificado à f. 48-v.

Apesar de arquivado os autos desde o ano de 2003, o inventariante 

solicitou seu desarquivamento e apresentou “emenda a inicial” (f. 51/55).

Anoto incabível o deferimento do referido pedido porque, após o trânsito 

em julgado, a lei beneficia a segurança jurídica, de modo que acolher o 

pedido de f. 55 mesmo após sentenciado e arquivado o feito implica em 
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atentar contra a coisa julgada.

Desse modo, indefiro o pedido de f. 55 e determino o retorno dos autos ao 

arquivo definitivo.

Proceda-se as baixas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 137490 Nr: 8667-90.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDST, MODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEBER DIVINO DA SILVA TEODORO, 

Cpf: 98008021187, Rg: 446076-0, Filiação: Maurina Maria da Silva Primo e 

Adão Teodoro Primo, data de nascimento: 19/02/1979, brasileiro(a), natural 

de Goiania-GO, solteiro(a), autônomo. 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: Os autores acima qualificados manejaram execução de 

alimentos contra o requerido, ante a indimplência alimentar correspondete 

aos meses de janeiro a junho de 2014, além daquelas vencidas no curso 

da demanda. Pedem a condenação do executado no pagamento do valor 

correspondente à pensão alimentícia,

Despacho/Decisão: Autos ID 137490Vistos etc.Defiro o pedido retro. 

Cite-se por edital (com prazo de 20 dias), para que efetue o pagamento da 

obrigação alimentar, no prazo de 15 dias, sob pena de lhe aplicadas as 

previsões do art. 523, § 1º e 3º, do CPC.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Juntada a resposta, dê-se vista à exequente e ao Ministério 

Público para se manifestarem.Após, conclusos. Cumpra-se.Primavera do 

Leste, 22 de agosto de 2016.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza 

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, Antonio Pereira dos 

Santos Neto, digitei.

Primavera do Leste, 28 de outubro de 2016

Milene Batista Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 157538 Nr: 7881-12.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de cinco dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena de extinção por 

abandono.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005609-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MARINHO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005609-57.2017.8.11.0037 AUTOR: CELIO MARINHO DOS SANTOS RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em correição. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial e 

respectiva emenda 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 
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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 

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-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004259-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDESON TEIXEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (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 CARTA DE INTIMAÇÃO Primavera do Leste - MT, 7 

de fevereiro de 2018. Dados do Processo: Processo: 

1004259-34.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 32.372,84; Tipo: Cível; 

Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS (152); Urgente: Não. REQUERENTE: 

WALDESON TEIXEIRA LIMA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Pessoa a ser intimada: Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR HORST VILMAR FUCHS 

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451, Edifício 

Petro Tower Andar 20 salas 2002-2003, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES 

- CEP: 29050-335 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo acima identificado, tem por finalidade a Intimação de Vossa 

Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe 

que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por 

cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525), conforme decisão, cuja cópia segue anexa, 

como parte integrante desta carta. Atenciosamente, DOCUMENTO 

ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede 

do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: 

(66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004259-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDESON TEIXEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (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: 

1004259-34.2017.8.11.0037 REQUERENTE: WALDESON TEIXEIRA LIMA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. A parte exequente 

postula, em petição fundamentada, pelo processamento do cumprimento 

de sentença com amoldamento do procedimento judicial, especificamente 

para suprimir a intimação da empresa executada para pagamento do 

débito (CPC, art.523) em face de sua dissolução judicial, com a imediata 

expedição de ofício ao Juízo da Comarca de Rio Branco (AC) para 

transferência do valor executado. Embora o argumento apresente 

pertinência e lógica jurídica, reputo que a melhor interpretação do ato 

sentencial é a que observa as regras procedimentais da liquidação e 

cumprimento de sentença. Com efeito, a providência do Juízo, 

especificamente quanto a postulação de transferência de valores, deve 

ser superveniente à efetivação da liquidação do julgado (id.10226242) e à 

fase de cumprimento de sentença. Assim, necessária a ultimação da fase 

de cumprimento de sentença, direcionada aos sócios da empresa 

dissolvida, para ulterior solicitação de transferência pecuniária em caso de 

ausência de adimplemento voluntário, inclusive para evitar eventual 

arguição de nulidade processual por violação ao princípio do contraditório 

substancial (direito de ciência e participação). Destarte, havendo 

requerimento expresso do credor, intime-se a parte executada para pagar 

o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se, desde logo, ofício ao Juízo da Comarca de Rio 

Branco (AC) solicitando a transferência do valor executado. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 24 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004259-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDESON TEIXEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (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 CARTA DE INTIMAÇÃO Primavera do Leste - MT, 7 

de fevereiro de 2018. Dados do Processo: Processo: 

1004259-34.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 32.372,84; Tipo: Cível; 

Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS (152); Urgente: Não. REQUERENTE: 

WALDESON TEIXEIRA LIMA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Pessoa a ser intimada: Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR HORST VILMAR FUCHS 

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451, Edifício 

Petro Tower Andar 20 salas 2002-2003, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES 

- CEP: 29050-335 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo acima identificado, tem por finalidade a Intimação de Vossa 

Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe 
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que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por 

cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525), conforme decisão, cuja cópia segue anexa, 

como parte integrante desta carta. Atenciosamente, DOCUMENTO 

ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede 

do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: 

(66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004251-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE PAULA DELMONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (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 CARTA DE INTIMAÇÃO Primavera do Leste - MT, 7 

de fevereiro de 2018. Dados do Processo: Processo: 

1004251-57.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 5.124,06; Tipo: Cível; 

Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS (152); Urgente: Não. REQUERENTE: 

FRANCISCO DE PAULA DELMONDES REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Pessoa a ser intimada: Nome: FRANCISCO DE PAULA 

DELMONDES Endereço: Rua Milano, 135, Quadra 08 Lote 14, Jardim 

Veneza, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR HORST 

VILMAR FUCHS Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS 

NAVEGANTES, 451, Edifício Petro Tower Andar 20 salas 2002-2003, 

ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo acima identificado, tem por 

finalidade a Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE 

EXECUTADA PARA pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525), 

conforme decisão, cuja cópia segue anexa, como parte integrante desta 

carta. Atenciosamente, DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 

11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e informações: Prédio do 

Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do 

Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004251-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE PAULA DELMONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (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: 

1004251-57.2017.8.11.0037 REQUERENTE: FRANCISCO DE PAULA 

DELMONDES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. A 

parte exequente postula, em petição fundamentada, pelo processamento 

do cumprimento de sentença com amoldamento do procedimento judicial, 

especificamente para suprimir a intimação da empresa executada para 

pagamento do débito (CPC, art.523) em face de sua dissolução judicial, 

com a imediata expedição de ofício ao Juízo da Comarca de Rio Branco 

(AC) para transferência do valor executado. Embora o argumento 

apresente pertinência e lógica jurídica, reputo que a melhor interpretação 

do ato sentencial é a que observa as regras procedimentais da liquidação 

e cumprimento de sentença. Com efeito, a providência do Juízo, 

especificamente quanto a postulação de transferência de valores, deve 

ser superveniente à efetivação da liquidação do julgado (id.10226085) e à 

fase de cumprimento de sentença. Assim, necessária a ultimação da fase 

de cumprimento de sentença, direcionada aos sócios da empresa 

dissolvida, para ulterior solicitação de transferência pecuniária em caso de 

ausência de adimplemento voluntário, inclusive para evitar eventual 

arguição de nulidade processual por violação ao princípio do contraditório 

substancial (direito de ciência e participação). Destarte, havendo 

requerimento expresso do credor, intime-se a parte executada para pagar 

o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se, desde logo, ofício ao Juízo da Comarca de Rio 

Branco (AC) solicitando a transferência do valor executado. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 24 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005657-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA MAKAROFF (EXECUTADO)

FOMA OVCHINNIKOV (EXECUTADO)

DANIIL RIJKOFF (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000439-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL RUBENS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000439-70.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SAMUEL RUBENS DA SILVA Vistos 

em correição. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das 

custas e despesas de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de janeiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003941-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TORNEARIA J K LTDA - ME (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 177 de 709



DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação contida no Id. 10751882, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 21 de março de 2018, às 17h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 22 de janeiro de 2017. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002708-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL KUVIATOSZ (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)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEDI SUCOLOTTI CRESPANI (AUTOR)

EASY HOTEIS E EVENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

JOAO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI OAB - 862.382.051-72 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. (RÉU)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 15h00min, na 

sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005879-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIA FRANCIELLE DA SILVA (RÉU)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 04/04/2018 Hora: 

16:30 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEDI SUCOLOTTI CRESPANI (AUTOR)

EASY HOTEIS E EVENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

JOAO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI OAB - 862.382.051-72 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. (RÉU)

 

Intimo a parte autora para comprovar a distribuição da carta precatória, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002568-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA MILANI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A (ADVOGADO)

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O (ADVOGADO)

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (RÉU)

JULIANA MULLER SCHEER (RÉU)

ILOIDE AUGUSTA MULLER (RÉU)

OLDEMAR SCHEER (RÉU)

 

Intimo a parte autora para comprovar a distribuição da carta precatória, no 

prazo de 10 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 193286 Nr: 5356-86.2017.811.0037

 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: DALTON VINICIUS DOS SANTOS, JERUSA TOZETTO 

MAYER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A, RONIVALDO DE 

SOUZA CAMARGO, DARCI CAMARGO, DARCIANO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:MT 

15.687-A, Evaristo Aragão F. dos Santos - OAB:OAB/RS 65.191-A, 

FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT

 Certifico que nesta data os Advogados das partes ficam INTIMADOS da 

audiência designada para o dia 28/02/2018, as 16h30min horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178977 Nr: 10109-23.2016.811.0037

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3347 Nr: 21-24.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT, 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6523 Nr: 195-62.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, PAULO ROGÉRIO 

GOMES, SÍRIO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449-MT, YTALO AUGUSTO PONA - OAB:OAB/MT16.281-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 63395 Nr: 3320-52.2009.811.0037

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIMAR CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3320-52.2009.811.0037 (Código nº 63395) Ação de Busca e 

Apreensão Requerente: Banco Finasa S/A Requerido: Julimar Carvalho da 

Silva

Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco Finasa S/A 

em face de Julimar Carvalho da Silva, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação (fl.88).

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 eventual medida judicial restritiva.

Custas processuais pela parte autora a teor do disposto no artigo 90 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.: 129243 Nr: 2080-52.2014.811.0037

 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: BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471, Carlos Alberto do Prado - OAB:4910, 

DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - OAB:, FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, LUCIANO APARECIDO CUBA - OAB:11150, 

OTON JOSE NASSER DE MELLO - OAB:5124 MS, ROBSON SCARINCI - 

OAB:6939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Intimo o advogado Bruno Rafael da Silva Taveira inscrito na OAB - MS nº 

15.471 acerca da decisão contida na fl. 72, abaixo transcrita:

"Processo nº 2080-52.2014.811.0037 (Código 129243)

Ação de Cobrança

Requerente: Brasil Central Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda

Requerido: Antônio Darci Ferrari

Vistos em correição.

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.

O advogado Dr. Bruno Rafael da Silva Taveira habilitou-se nos autos 

apresentando substabelecimento firmado pelo Dr. Lucas Dieterich 

Espindola Brenner (fls.71v), o qual teria, por sua vez, recebido poderes 

por substabelecimento dos advogados Dr. Carlos Alberto do Prado, Dr. 

Robson Scarinci, Dr. Luciano Aparecido Cuba, Dr. Deivison Roosevelt do 

Couto e Dr. Fernando Oliveira Machado (fls.70v). Respectivos advogados 

receberam substabelecimento do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues 

(fls.66), o qual não apresentou o substabelecimento firmado pelo Dr. Oton 

José Nasser de Mello, único advogado que ostenta procuração nos autos 

(fls.14).

Portanto, a cadeia de substabelecimentos não é válida.

Destarte, intime-se o causídico Dr. Bruno Rafael da Silva Taveira para 

regularizar sua atuação processual, apresentando o instrumento de 

mandato, 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), 1º de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41333 Nr: 3775-22.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍRIO SECHI, CESAR JORGE SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 43320 Nr: 5664-11.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI TEREZINHA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:MT/4032, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5664-11.2006.811.0037 (Código nº 43320)

Cumprimento de Sentença

Requerente: Açofer Indústria e Comércio Ltda

Requerida: Nelci Terezinha da Costa

Vistos em correição.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por Açofer 

Indústria e Comércio Ltda em face de Nelci Terezinha da Costa, ambos 
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qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.91/92; 93).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Custas processuais consoante pactuado. Honorários advocatícios pro 

rata.

Baixe-se a medida restritiva.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 1º de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113248 Nr: 3712-84.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA RAMOS, JOSÉ ANTONIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPAGEM DE PNEUS JAGUAR LTDA, 

RECAPAGENS DE PNEUS JC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE FÁTIMA RAMOS - 

OAB:MT 6938, JOSÉ ANTONIO DE MELO - OAB:MT 8604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON AZOLINI - 

OAB:3.094/MT, FERNADO CESAR DE SOUZA LIMA - OAB:MT 13114

 Processo nº 3712-84.2012.811.0037 (Código 113248)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: José Antônio de Melo e Elizabete Fatima Ramos

Executados: Recapagem de Pneus Jaguar Ltda e Recapagem de Pneus JC 

Ltda

Vistos em correição.

Havendo requerimento expresso do credor (fls.164/165), intimem-se os 

executados pessoalmente, para pagarem o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento 

(CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, 

art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

Expeça-se certidão, nos moldes do artigo 828 do Código de Processo Civil, 

agendando-se o prazo de 10 (dez) dias para comunicação ao Juízo, pela 

parte exequente, da concretização de eventuais averbações.

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

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121570 Nr: 4078-89.2013.811.0037

 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): JOÃO ALVES BARBOSA

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

OAB:MT15.484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:MT 

12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4078-89.2013.811.0037 (Código 121570)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

Requerido: João Alves Barbosa

Vistos etc.

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio.

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, não localizado o bem 

alienado, intime-se o credor para manifestar interesse no prosseguimento 

do feito, valendo-se da prerrogativa de conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

4º do Decreto-lei nº 911/1969.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 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.: 175272 Nr: 8149-32.2016.811.0037

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Processo nº 8149-32.2016.811.0037 (Código 175272)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Randon Administradora de Consórcios Ltda

Requerida: Jocasta Aparecida Lourencette

Vistos etc.

Tratando-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, 

intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias, nos moldes do artigo 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 05 de fevereiro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3142 Nr: 111-32.1996.811.0037

 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: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449-MT, JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT 2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A

 Certifico que o patrono do embargado, devidamente intimado das custas e 

taxas judiciais de fls. 84, bem como intimando-o para solver as custas e 

taxas judiciais no valor de R$ 290,55(duzentos e noventa reais e 

cinquenta e cinco centavos), conforme demonstrativo de fls. 99 nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 116257 Nr: 6890-41.2012.811.0037

 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: LUCÉLIA LAMUNIEL VILELA SANTOS, WILSON SOUSA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E 

PREVIDÊNCIA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Certifico que da intimação do patrono do requerido DR. Denner B. 

Macarenhas Barbosa, OAB/MT 13.245-A, para solver as taxas e custas 

judiciais no valor de R$ 506,04(quinhentos e seis reais e quatro centavos), 

conforme descrito em cálculo de fls. 170 nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 14883 Nr: 496-04.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES, LEONI COLOMBELI, 

MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Certifico e dou fé que nos autos PJE1003296-26.2017.8.11.0037 foi 

concedida tutela provisória, em caráter cautelar, determinando a 

suspensão dos atos de expropriação nos autos relativos aos feitos de 

Códigos 15507, 14883 e 13592, conforme decisão em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198168 Nr: 7803-47.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA DO PRADO SARTORI, FARMER - 

PRIMABAY DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76458

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163543 Nr: 1980-29.2016.811.0037

 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: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Kleber 

Lazzari, VOLNEI LORENZZON, DIRCEU VICENTE SOLDERA, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI, MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE 

TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA, BANCO BRADESCO S/A, GILCA 

SIRLEY DE CARVALHO DE CARVALHO, FABRICA DE PREGOS 

TRIANGULOS LTDA, ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO, SALETE 

LÚCIA DE CARVALHO, SIDNEY GONÇALVES LIMA, SANDRA MARA 

BASEI, ARNALDO LUIZ ARALDI, PAULO CESAR RODRIGUES 

GONÇALVES, FELIPE SCHMIDT MACHADO, CECRISA REVESTIMENTOS 

CERAMICOS S/A, GUILHERME BOESE SOBRINHO, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, CERÂMICA LANZI LTDA, CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA, 

ELESSANDRA DO AMARAL, ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI, 

MARCIELE TRANPUSCH GONÇALVES, SASAZAKI INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, Samoel da Silva, NABOR ROMANCINI, Maria Sari, 

BANCO VOLVO (BRASIL ) S/A, VANDERLI DA SILVA, LUIZ CARLOS DA 

SILVA, JADILMO JOSE ZANATA, DEBORA ANE BELOTTO, BANCO DO 

BRASIL S/A, RICARDO ANTONIO DE AMORIM, ALCEU HENRIQUE DA 

SILVA, ALBERTO SCHLITTER, MARIA BORTOLANZA, LOMINHO ALVES 

FARIAS, BANCO BRADESCO, LORENA LUVISON DA SILVA, BANCO FIDIS 

S/A, CLEBER HENRIQUE DA SILVA, SAINT - GOBAIN DO BRASIL 

PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA, TARCISIO DA 

SOUZA PESTANA, DIRLEI ROBERTO BELOTTO, EDNILSON REIS, 

MADEFING COMÉRCIO DE PORTAS E PORTAI LTDA ME, Cristiano Augusto 

Gugelmim, Gugelmim Transportes LTDA, Luciana Gugelmim, Eucatex 

Distribuição e Logística LTDA, JAIRTON AFONSO ZANATTA, RICARDO 

RESENDE DE MELO, Tigre S.A. - Tubos e Conexões, EDENILSON REIS, 

CERAMICA CARMELO FIOR - CECAFI, SELIA DE LURDES PIANA PINTO DE 

LARA, BANCO VOLKSWAGEN S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO 

MÚLTIPLO, VALDIR INÁCIO SOTT, MALVINA DIAS PRIMON, BLUKIT 

METALÚRGICA LTDA, DALKA DO BRASIL LTDA, MULTI MRCANTES LTDA, 

ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, VIDRAÇARIA VALDEZ LTDA, 

RAFAEL DALL AGNOL, ARCELORMITTAL BRASIL S/A, SCHNEIDER 

ELETRIC BRASIL LTDA, CERÂMICA ALMEIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALAN PIZZOLATTO - OAB:OAB/RS 

67.642, ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - OAB:PR 39274, ALFREDO DE 

OLIVEIRA WOYDA - OAB:MT/7719-B, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, ANDERSON RIBEIRO PEZZI - OAB:RS 90831, 

ANDRE SOCOLOWSKI - OAB:OAB/SP 274544, ARIANE TANARA 

BASTOS DE LIMA - OAB:7669-O/MT, AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, BRUNA MARIA TRINDADER - OAB:PR 78835, BRUNO 

DIAS PEREIRA - OAB:SP 279.506, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CÁTIA SILENE MEDEIROS DA SILVA ANDRÉ - OAB:OAB 

/RS 87146, CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17298, 

CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, CRISTIANO LISBOA 

YAZBEK - OAB:40443PR, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - 

OAB:6.923-B-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, 

DENIZE REGINA GONÇALVES - OAB:251018, ÉCIO ROZA - 

OAB:OAB/MG 59.630, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EVELYN BRANDAO TORRRES - OAB:OAB/RS 

84487, FABIO ROGERIO LANNIG - OAB:OAB/SP 175.884, FERNANDA 

RITT - OAB:OAB/RS 93945, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - 

OAB:OAB/SP 84786, FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:MT/16843, 

FRANCIELE A. N. GLASER DA SILVA - OAB:PR/ 50.586, GETULIO 

BORGES DA SILVA - OAB:, GILBERTO LUIZ DO AMARAL - OAB:15347 

PR, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, GILMAR 

SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486/B, JANAÍNA 

MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JOÃO OLIVEIRA DE 

LIMA - OAB:4257-B/MT, JOSÉ ANTONIO ESCHER - OAB:SP 35.917, 

JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 27.141, JOSÉ LUIZ RUFINO 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 229.276, LARISSA MARGARETH GONCHO - 

OAB:OAB/SC 31.760, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900, 

LETICIA MARY FERNANDES DO AMARAL - OAB:57342, Lindineide 

Pereira dos Santos - OAB:13170197, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:PR/25.276, 

LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, LUIZ ANTONIO 

GOMIERO JUNIOR - OAB:OAB/SP 154733, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT, MAGDA 

REGINA MACIEL DA SILVA - OAB:OAB/MG 78.918, Marcelo 

Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, MARCIA APARECIDA DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:17845/O, MARIA LUIZA 

LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:OAB/SP 204.831, MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798, 

NELSON ADRIANO DE FREITAS - OAB:OAB/SP 116.718, PEDRO DE 

ASSIS VIEIRA FILHO - OAB:OAB/MG 135.245, PEDRO PAULO PEIXOTO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, PRISCILA FERNANDEZ ALCÂNTARA 

- OAB:OAB/RS 93732, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:20898/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B, RICARDO LUIZ VELLOZO - OAB:19956/0, ROBERTO 

POLETTO - OAB:SC 10564-B, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT, TAILANE 

MORENO DELGADO - OAB:, THIAGO GALVÃO SEVERI - OAB:OAB/SP 
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207.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS para 

manifestar-se acerca do Relatório mensal de atividades da recuperação 

relativo ao mês de dezembro/2017

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004738-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN JESUS FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004331-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO 08470253816 (EXECUTADO)

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004885-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINE GIACOMINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005709-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSO WERMER 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004952-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARREIRA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

C R ASSISTENCIA CELULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000408-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA THAIS MANFROI (EXECUTADO)

DARCY LUIZ MANFROI (EXECUTADO)

FATIMA BIGATON MANFROI (EXECUTADO)

DARCY L. MANFROI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão proferida serve de Carta Precatória, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004630-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA FERREIRA DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004556-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON RIBEIRO BOAVA (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000909-72.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA C MARQUETTI - EPP (EXECUTADO)

CLAUDIA CRISTINA MARQUETTI (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre as 

correspondências devolvidas, apesar de intimadas.Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

as correspondências devolvidas no prazo legal, sob pena de extinção.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005230-19.2017.8.11.0037

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)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004141-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HUALIF JUNIO DA SILVA CRUZ (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 134927 Nr: 6724-38.2014.811.0037

 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: MARTHA HELENA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE-UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MONICA MANOELA DIOZ SENA, 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.: 113138 Nr: 3563-88.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PATRICIO, JOÃO CARLOS PATRICIO, 

MARIA MARLI BETTI PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA NAYARA SANTOS DE MORAES, 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 Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 38427 Nr: 961-37.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SENIOR EMPRESARIAL LTDA 

(SUPERMERCADO REAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosane Aparecida Kulevicz - 

OAB:20.576-0

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RICARDO BATISTA DAMÁSIO, 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 Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 38532 Nr: 1092-12.2006.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SENIOR EMPRESARIAL LTDA 

(SUPERMERCADO REAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosane Aparecida Kulevicz - 

OAB:20.576-0

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RICARDO BATISTA DAMÁSIO, 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.: 123181 Nr: 5717-45.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PATRICIO, JOÃO CARLOS PATRICIO, MARIA 

MARLI BETTI PATRÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA NAYARA SANTOS DE MORAES, 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 Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137907 Nr: 8956-23.2014.811.0037

 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: VILSON GHENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POIER & CARDOSO LTDA EPP - ME, EDU 

FELIPE POIER, VILMO JOSUÉ POIER, LUCIANA POIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RICARDO BATISTA DAMÁSIO, 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.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 37325 Nr: 5121-42.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA, 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.: 118654 Nr: 1021-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO SOLAR PRIMAVERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIS ALMEIDA, ERICKA REGINA DE 

HELD LOPES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO GILBERTO LUIS ALMEIDA, 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.: 128496 Nr: 1400-67.2014.811.0037

 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: AGROPECUÁRIA BABAÇU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA MESA CONCESSIONARIA DE 

RODOVIAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, José Antonio Leite Nogueira - OAB:5.622/MT, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA COPETTI - OAB: 

MT15746B, TATIANI PINTO DE LARA - OAB:19.497 - MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO FELIPE GARCIA NOGUEIRA, 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.: 145123 Nr: 2122-67.2015.811.0037

 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: PAULO ALVES PARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVANE DESCOVI MACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EUDSON ROSA DA SILVA, 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.: 163919 Nr: 2171-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gotardo Máquinas Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MARODIN, MANOELA ZORTEA 

ESTEVES MARODIN, JOSÉ LUIZ MARODIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GOLDINO BARREIROS 

- OAB:MT/ 14.167, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:MT/10074, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:MT 3610-B, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:MT/ 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RENAN PINTO, 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 Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128603 Nr: 1504-59.2014.811.0037

 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 TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATRINE GOMES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:MT/14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, presumindo-se que os fatos alegados na inicial são 

verdadeiros, impondo-se, assim, a procedência da ação, a fim de 

consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da 

instituição financeira contratada, ora requerente.DISPOSITIVO:Forte 

nesses fundamentos, o Estado-juiz julga PROCEDENTE os pedidos iniciais 

e resolve o mérito da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para consolidar nas mãos do autor a posse direta do 

bem, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda 

extrajudicial dos bens.Oficie-se o DETRAN desta Comarca, comunicando 

estar autorizado a proceder à transferência para autora ou a terceiros 

que indicar.Não há restrições a serem baixadas por este juízo.Condena-se 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que se fixa no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo 

Civil). Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 15064 Nr: 624-24.2001.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, PAULO 

LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:MT 3.568-B, PAULO ROGERIO DE 

OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-B MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 12.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Visto,

Trata-se de Execução por Quantia Certa proposta por Du Pont do Brasil 

S/A contra Antenor Santos Alves Junior, ambos qualificados nos autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 184 de 709



As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo e desistem do prazo recursal (p.331/333).

À p.334, as partes requerem o aditamento da grafia do valor por extenso 

da parcela ‘d’ da cláusula III da minuta do acordo, uma vez que, por mero 

equívoco material, constou por extenso valor diverso do numérico.

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo de 

p.331/334, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, bem como a 

desistência do prazo recursal. Em consequência, julga extinto este feito, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.18).

Honorários como convencionado entre as partes.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37238 Nr: 5150-92.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMES MARIA BEVILACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MERGENER BRANCHER 

- OAB:24713, JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - OAB:SC 11.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 Visto,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Érico Stéfani 

Piovesan Pereira Zeni contra Walmir de Souza, ambos qualificados.

O credor informa que tornou-se o único e legítimo titular dos créditos, 

direitos e garantias que constituem o objeto da presente demanda 

mediante o termo de cessão de crédito juntado à p.218/221, razão pela 

qual requer a substituição processual do polo ativo da ação (p.213/217).

 No mesmo ato, as partes noticiam que entabularam acordo, no qual 

permanecerá como garantia da execução o imóvel penhorado à p.117, e 

requerem a homologação e suspensão do processo, bem como, a 

expedição de certidão para fins de registro.

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Considerando que o termo de cessão de crédito foi devidamente juntado 

às p.218/221 e está de acordo com o previsto no art. 778 § 1º, III do CPC e 

que houve a notificação do executado p.222/223, defere-se a substituição 

do polo ativo, devendo constar como exequente Érico Stéfani Piovesan 

Pereira Zeni.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Determina-se a suspensão do processo até 28/02/2022, nos termos do 

artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de Processo 

Civil.

Expeça-se a certidão para averbação no registro da matrícula do imóvel 

penhorado, conforme solicitado á p.216.

 Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, após, 

concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109177 Nr: 8379-50.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SANTOS VARGAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOSÉ LUIZ DA SILVA, 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 das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 134334 Nr: 6240-23.2014.811.0037

 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: ELVINA MARIA DA SILVA ZENATTI, ANDREIA ZENATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:MT/11660/O, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:OAB/16.943-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Visto,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada 

proposta por Elvina Maria da Silva Zenatti contra Unimed Seguros, ambas 

qualificadas nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo e desistem do prazo recursal (p.195).

É o relatório. Decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo de p.195, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, bem como a desistência 

do prazo recursal. Em consequência, julga extinto este feito, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil.

Sem custas e taxas judiciarias, uma vez que a autora é beneficiária da 

justiça gratuita (p.114).

Honorários como convencionado entre as partes.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167121 Nr: 3772-18.2016.811.0037

 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: GENIVALDO ELIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Genivaldo Elias 

Ferreira contra Porto Seguro Cia. De Seguros, ambos qualificados.

O executado apresentou pagamento da divida e requer a extinção do 

processo (p.133/135).

Intimado para se manifestar, o exequente requer a expedição de alvará 

para liberação dos valores depositados pelo executado (p.137).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Expeça-se alvará para liberação dos valores em favor do exequente, 

conforme solicitado (p.137).

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 126197 Nr: 8762-57.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ DUARTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT/11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos,

 Deferem-se os pedidos de p.136.

Considerando o depósito realizado pela parte requerida à p.137, intime-se 

o requerente para informar se concorda com o valor depositado, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Em caso de discordância, para dirimir eventuais dúvidas, remeta-se os 

autos a contadora deste juízo, para apresentar o cálculo da divida 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o cálculo, intimem-se as partes para querendo, se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo concordância com o valor já depositado, concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161601 Nr: 1091-75.2016.811.0037

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER ANTONIO DOMBROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:MT/ 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, presumindo-se que os fatos alegados na inicial são 

verdadeiros, impondo-se, assim, a procedência da ação, a fim de 

consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da 

instituição financeira contratada, ora requerente.DISPOSITIVO:Forte 

nesses fundamentos, o Estado-juiz julga PROCEDENTE os pedidos iniciais 

e resolve o mérito da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para consolidar nas mãos do autor a posse direta do 

bem, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda 

extrajudicial dos bens.Oficie-se o DETRAN desta Comarca, comunicando 

estar autorizado a proceder à transferência para autora ou a terceiros 

que indicar.Não há restrições a serem baixadas por este juízo.Condena-se 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que se fixa no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo 

Civil). Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004146-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1004146-80.2017.8.11.0037 REQUERENTE: EUNICE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

ajuizada por EUNICE RODRIGUES DOS SANTOS 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 e 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 86 (oitenta e seis) anos de idade (Id 9703030 - 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 
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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 certidão de casamento (id 

9703039 - Pág. 1), fotocópia de escritura de compra e venda (id 9703041 - 

Págs. 1/4), bem como fotocópia de prontuário de atendimento ambulatorial 

(ids 9703047 - Págs. 2/3, 9703048 - Págs. 1/2, 9703058 - Págs. 1/2, 

9703065 - Págs. 1/2), 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 20 (vinte) 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 fotocópia de certidão de 

casamento, fotocópia de escritura de compra e venda, bem como 

fotocópia de prontuário de atendimento ambulatorial, 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 1989, 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 26/01/2017 (Id 

9703034 - 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: 1000688-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNALVA SANTOS DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (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: 

1000688-55.2017.8.11.0037 AUTOR: MARIA EDNALVA SANTOS DE 

JESUS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a certidão de ID nº 8156247, revogo a nomeação feita 

anteriormente e nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende 

nesta cidade e comarca, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 
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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. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de 

outubro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001014-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (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: 

1001014-15.2017.8.11.0037 AUTOR: ELZA MARIA PEREIRA DE ARAUJO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Nomeio o Dr. 

Junior Lima Bezerra, médico, que atende nesta cidade e comarca, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, 

vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e 

retornem conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de 

novembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001024-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELEM RUBIA ALVES NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/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: 

1001024-59.2017.8.11.0037 AUTOR: ELEM RUBIA ALVES NOGUEIRA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a 

manifestação de ID nº 9893188, revogo a nomeação feita anteriormente e 

nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende nesta cidade e 

comarca, para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, 

vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e 

retornem conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 07 de novembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001603-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE ASSIS DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON GALINA OAB - MT19927/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001603-07.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BERNADETE ASSIS DA ROSA 

REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV Vistos. 

Considerando a certidão de ID nº 9935547, revogo a nomeação feita 

anteriormente e nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende 

nesta cidade e comarca, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Os honorários serão 

revertidos em favor do perito. Todavia, importante ressaltar que, em se 

tratando de prova requerida parte beneficiária da justiça gratuita, 

assevera o artigo 91 do Código de Processo Civil: Art. 91. As despesas 

dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do 

Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo 

vencido. § 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério 

Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade 

pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por 

aquele que requerer a prova. Assim, os honorários devem ser adiantados 

pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS 

PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE 

DO ESTADO. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. A jurisprudência 

majoritária desta Corte comunga do entendimento de que o ônus de arcar 

com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o 

beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao estado, que 

tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos 

hipossuficientes. Precedentes: REsp 1.245.684/MG, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, DJe 16.9.2011; REsp 1.196.641/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 

1º.12.2010; e AgRg no Ag 1.223.520/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJe 11.10.2010. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental 

improvido."(AgRg no AREsp 359.428/MG, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2013, DJe 18/9/2013.) O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473 do Código de Processo 

Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que 

terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO 
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GROSSO para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se 

que, em havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá 

desde logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, parágrafo único, Código de Processo Civil). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001240-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE GARCIA DE SOUZA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001240-20.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARCILENE GARCIA DE 

SOUZA REIS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Considerando a certidão de ID nº 9813636, revogo a nomeação 

feita anteriormente e nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende 

nesta cidade e comarca, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de 

novembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000252-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR MOREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (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: 

1000252-96.2017.8.11.0037 AUTOR: ALAIR MOREIRA DO NASCIMENTO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a 

petição de ID nº 9847853, revogo a nomeação anteriormente feita e 

nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende nesta cidade e 

comarca, para a realização de nova 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. Sem prejuízo, intime-se 

o requerido para que mantenha o pagamento do benefício até a sentença. 

Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos para deliberação. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000398-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDEVINO DIAS DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (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: 

1000398-40.2017.8.11.0037 AUTOR: JOSE VALDEVINO DIAS DA 

CONCEICAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a petição de ID nº 9898669, revogo a nomeação feita 

anteriormente e nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende 

nesta cidade e comarca, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

novembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000003-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DE SOUZA (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: 

1000003-48.2017.8.11.0037 AUTOR: MARIA EUNICE DE SOUZA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a 

petição de ID nº 9908918, revogo a nomeação feita anteriormente e 

nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende nesta cidade e 

comarca, para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 
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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. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, 

vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e 

retornem conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 29 de novembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003631-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de Serviço 

02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, considerando que já consta 

nos autos os quesitos das partes, DESIGNO PERÍCIA JUDICIAL para o dia 

19 de FEVEREIRO de 2018, às 17h00 minutos. INTIMO as partes, por seus 

advogados, para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á 

no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste-MT), devendo o(a) Advogado(a) da parte 

Autora providenciar sua intimação. Primavera do Leste-MT, 07/02/2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000422-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, Ordem de Serviço 02/2017, em cumprimento à 

decisão ulterior, bem como considerando que as partes já apresentaram 

quesitos, DESIGNO PERÍCIA para o dia 19 de FEVEREIRO de 2018, às 

11h45 minutos. INTIMO as partes, por seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 07/02/2018 Lidiane Memoria 

Campos Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163272 Nr: 1797-58.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA DOS SANTOS FREITAS BUSCARIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35149 Nr: 3164-06.2005.811.0037

 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: ELZA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125330 Nr: 7900-86.2013.811.0037

 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: APARECIDA ANTONIO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125695 Nr: 8262-88.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA TREWS SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131990 Nr: 4389-46.2014.811.0037

 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: FERNANDA BATISTA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136890 Nr: 8210-58.2014.811.0037

 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: ELIDIA PAULA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139512 Nr: 9974-79.2014.811.0037

 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: JORCELINA CARDOSO DE SOUZA

 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.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140902 Nr: 124-64.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ETERNA GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149199 Nr: 3946-61.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150359 Nr: 4558-96.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151650 Nr: 5111-46.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDOKIA OVCHINNIKOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - 

OAB:16.003, 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151850 Nr: 5219-75.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA MONTEIRO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151957 Nr: 5252-65.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO MANGANOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 
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- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154286 Nr: 6371-61.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA LORI DA SILVA BOROWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:MT/14126, KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:16610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160605 Nr: 664-78.2016.811.0037

 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: MARINA ALVES MOREIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162026 Nr: 1264-02.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO HACHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900, SUZIMARIA MARIA DE 

SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162302 Nr: 1376-68.2016.811.0037

 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: EDMA FRANCISCA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165527 Nr: 2907-92.2016.811.0037

 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: JOÃO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167046 Nr: 3718-52.2016.811.0037

 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: ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167639 Nr: 3997-38.2016.811.0037

 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: CLEONICE CORRENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

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 sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168586 Nr: 4530-94.2016.811.0037

 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: TECSILOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:MT 20967-O, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B, Renan Pinto - 
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OAB:OAB-MT 19.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - OAB:23.384.0

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168990 Nr: 4773-38.2016.811.0037

 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: CARMELITA APARERECIDA DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170455 Nr: 5457-60.2016.811.0037

 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: ALESSANDRA MAZZONETTO HUGUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176583 Nr: 8831-84.2016.811.0037

 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: ARMANDO FIDALGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 180787 Nr: 10969-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYLLINE SAMPAIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181814 Nr: 11456-91.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183111 Nr: 11655-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183112 Nr: 11656-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVONETE PAULA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183354 Nr: 599-49.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA DE SOUZA WBATUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183355 Nr: 600-34.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 21579 Nr: 2614-16.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON RICARDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, 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): WANDERSON RICARDO GONÇALVES, 

Cpf: 59483393191, Rg: 872.380, 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$ 505,29 (Quinhentos e cinco reais e vinte e nove 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias - custas Judiciais R$ 376,85- Taxa 

Judiciária R$ 128,44, 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, 22 de fevereiro de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69497 Nr: 1804-60.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARY ZANCANARO BORSOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório expedido.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102200 Nr: 1595-57.2011.811.0037

 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: JOÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER FERNANDO DA SILVA - 

OAB:50899/PR, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113336 Nr: 3852-21.2012.811.0037

 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: DINAMOM ANTONIO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA SANFELICE GAVIOLI - 

OAB:14587/MT, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113579 Nr: 4153-65.2012.811.0037

 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: GIOVANE DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO, OSCAR MARCELO ARAOS SILES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B, PEDRO HENRIQUE LIBANIO BORGES - OAB:MT 18561/0

 Vistos em correição. Defiro o prazo de cinco dias para a juntada de 

atestado médico comprovando o motivo da ausência do requerente nesta 

audiência. Após a manifestação do requerente, retornem os autos 

conclusos. 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.: 120439 Nr: 2922-66.2013.811.0037

 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: WANDERLEY DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 
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OAB:13920/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121624 Nr: 4134-25.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA CÂNDIDA DIAS BENTO, LUCIENE APARECIDA 

DIAS BENTO, CLAUDIONE DIAS BENTO, SIMONE DIAS DE OLIVEIRA, 

ADEILSON DIAS BENTO

 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. Defiro o pedido de 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.: 126998 Nr: 9531-65.2013.811.0037

 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: PAULO ROBERTO MONTEIRO NOVAIS

 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.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128355 Nr: 1278-54.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIM DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório expedido.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129853 Nr: 2610-56.2014.811.0037

 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: LUZIA ROSA DE SOUZA

 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.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135088 Nr: 6857-80.2014.811.0037

 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: LUCIANA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138591 Nr: 9408-33.2014.811.0037

 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: JANINE DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139556 Nr: 10001-62.2014.811.0037

 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: ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 

CEZAR - OAB:MT 16426
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141829 Nr: 618-26.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉBER CORIM PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:MT 20967-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153824 Nr: 6168-02.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA TEREZINHA POSTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório expedido.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160587 Nr: 654-34.2016.811.0037

 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: NELSON DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA XAVIER ALVES - 

OAB:MT-19928/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Primeiramente, proceda-se a inclusão na capa dos 

autos da parte requerida IMPREV (Instituto Municipal De Previdência Social 

dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste) e, não 

havendo manifestação em contrário da requerente da decisão de fl. 184, 

exclua-se o requerido Município de Primavera do Leste. Sem prejuízo, ante 

a informação da parte requerente do não cumprimento da liminar de fls. 

66/67, intime-se a requerida para que cumpra a decisão, sob pena de 

providências judiciais cabíveis. Sai a parte intimada para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação 121 ss. Após retornem os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução. 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.: 170356 Nr: 5408-19.2016.811.0037

 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: VASCONCELOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175447 Nr: 8223-86.2016.811.0037

 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: ROSA DUWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:MT/9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte requerente, através de seu representante legal, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente, 

pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 

485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 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.: 183356 Nr: 601-19.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 
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OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 184968 Nr: 1462-05.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 184969 Nr: 1463-87.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE ARAUJO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 184970 Nr: 1464-72.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185292 Nr: 1653-50.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LOPES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185293 Nr: 1654-35.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIANE ALMEIDA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185294 Nr: 1655-20.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA DALILA VISSOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 187803 Nr: 2881-60.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 187804 Nr: 2882-45.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA DE OLIVEIRA MODOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 190594 Nr: 2870-19.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCA NOGUEIRA BORGES, JOÃO BATISTA 

NOGUEIRA, PEDRO LUIZ BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196060 Nr: 6962-52.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA PELLISSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196061 Nr: 6963-37.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE APARECIDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196975 Nr: 7357-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA HEM FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação da 

parte requerida da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70499 Nr: 2808-35.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE DE FÁTIMA RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARCOS AURELIO DE ALMEIDA - 

OAB:12282-B/MT, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100544 Nr: 44-42.2011.811.0037

 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: WERNER HILLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 102098 Nr: 1520-18.2011.811.0037

 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: JOAO ROBERTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, JANICE 

FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 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.: 125576 Nr: 8146-82.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldinéia Aparecida Jampietro

 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.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 
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333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126240 Nr: 8802-39.2013.811.0037

 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: ZELINDA BORGES GUIMARÃES EVARISTO

 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.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127012 Nr: 9545-49.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE FATIMA DE CARVALHO BERVIAN

 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.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131522 Nr: 4007-53.2014.811.0037

 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: OSVANDO SOARES DE ARAÚJO

 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.

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.: 133397 Nr: 5507-57.2014.811.0037

 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: GILVANE REINKE

 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.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135091 Nr: 6860-35.2014.811.0037

 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: EUGENIO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139856 Nr: 10171-34.2014.811.0037

 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: OSVALDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por OSVALDO BATISTA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 65, a parte requerente pugnou pela desistência na ação e a extinção 

do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

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

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

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
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142887 Nr: 1111-03.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZILDA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144526 Nr: 1824-75.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Defiro o pedido de substituição das testemunhas, 

bem como redesigno a audiência para o dia 08/05/2018 às 15:10. Ainda, 

defiro o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas. 

Saem os presentes intimados, devendo o advogado da parte autora trazer 

as testemunhas independente de intimação por este juízo. 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.: 146700 Nr: 2879-61.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165038 Nr: 2692-19.2016.811.0037

 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: DERLY GARCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166784 Nr: 3579-03.2016.811.0037

 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: VILMA LEONIDA DUARTE OLIVEIRA

 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. Homologo o pedido de desistência da testemunha 

Neri. 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.: 169412 Nr: 4993-36.2016.811.0037

 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: ALESSANDRO ROCHA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170179 Nr: 5308-64.2016.811.0037

 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: ALLANA HELADE CALIXTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 

SOCIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170298 Nr: 5359-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA CORREIA DA SILVA, Dilvo 

Antonio Valdameri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

OAB:21428-B, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170575 Nr: 5510-41.2016.811.0037

 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: LEONCIO CORREIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170584 Nr: 5519-03.2016.811.0037

 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: GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

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.: 171833 Nr: 6131-38.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEIRA TOBIAS & FREITAS LOPES LTDA EPP, 

ARI VIEIRA TOBIAS, RODRIGO FREITAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196453 Nr: 7135-76.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196455 Nr: 7137-46.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SHULTZ DE BARROS - 

OAB:MT/22.432, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157889 Nr: 8066-50.2015.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON ELIAS JUNIOR, LUCIANO 

PICOLOTO, DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B, SANDRA R. MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366 

MT

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade de fls. 11/26, 

para RECONHECER A DECADÊNCIA dos crédito tributários referentes aos 

fatos geradores de 03/2005, 05/2005, 11/2005, 12/2005, 05/2006, 

06/2006, 07/2006 (ambas as infrações), 08/2006 (ambas as infrações), 

09/2006, 10/2006 e 11/2006, objetos da CDA nº 20153693 (fl. 04/05) e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo executivo em relação a 

eles, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

devendo a execução prosseguir quanto aos demais. Condeno o 

excepto/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios com base no artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, 

que arbitro em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).Fixo honorários 

advocatícios em favor do advogado público no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de Processo 

Civil.Dispensado o reexame necessário (artigo 496, §3º, II, do Código de 

Processo Civil).Após o decurso do prazo recursal, certifique-se e 
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arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36227 Nr: 4216-37.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOPEL AUTO PEÇAS LTDA, EFANIAS DE 

OLIVEIRA, JOÃO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade para 

DECLARAR nula a decisão de fl. 85 que determinou a inclusão dos sócios 

no polo passivo da execução fiscal e DETERMINAR a sua exclusão do 

polo passivo da ação.Caso tenha havido alguma restrição/penhora em 

bens dos sócios, proceda-se à sua baixa.Condeno a parte excipiente ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, EREsp 

1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 

30/11/2011).Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos o cálculo 

atualizado de seu crédito e requerer o que entender de direito, 

prosseguindo-se a execução apenas em relação à pessoa jurídica 

executada.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57413 Nr: 5021-82.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE TECIDOS E ROUPAS 

PRIMAVERA LTDA - ME, GLEMES ANTÔNIO COIMBRA FIDÉLIS, MARIA 

JOSÉ DE LIMA FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5021-82.2008.811.0037 (Código 57413)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 82/83.

Proceda-se conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105788 Nr: 4823-40.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE FERNANDES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERNANDES 

RABELO - OAB:

 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, 06 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109203 Nr: 8406-33.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOPES E PENNA LTDA - ME, ALVARO CAMPOS PENNA, 

FABIO ROSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para 

DECLARAR QUITADA a CDA nº 002288/06-A, bem como EXTINGUIR a 

Execução Fiscal código nº 41770.Sem custas e despesas 

processuais.Fixo honorários advocatícios em favor do advogado público 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§3º e 19º, do 

Código de Processo Civil”. Mantenho os demais termos da sentença de fls. 

73/74 pelos seus próprios e suficientes fundamentos. Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

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

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129160 Nr: 2008-65.2014.811.0037

 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: MARIA BELEM DE OLIVEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2008-65.2014.811.0037 (Código 129160)

Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/05/2018 às 

16:30.

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, 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, 07 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 20494 Nr: 1740-31.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIO GRAÚNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidão atualizada da matrícula do imóvel, quando, então, será analisado o 

pedido de fl. 66.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60222 Nr: 21-67.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISHI SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -EPP, 

YOSHIMI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, NEIDE YOSHIMI 

NISHIMURA, NELSON JUNITI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sobre a exceção de pré-executividade de fls. 24/35, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102619 Nr: 1984-42.2011.811.0037

 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: OSNI PODANOSQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1984-42.2011.811.0037 (Código 102619)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

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.: 147933 Nr: 3444-25.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIA. DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT, CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3444-25.2015.811.0037 (Código 147933)

Vistos em correição.

 Certifique-se quanto à intimação das partes, bem como quanto ao trânsito 

em julgado da sentença retro.

Decorrido, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150446 Nr: 4601-33.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIA. DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318

 Processo nº 4601-33.2015.811.0037 (Código 150446)

Vistos em correição.

 Certifique-se quanto à intimação das partes, bem como quanto ao trânsito 

em julgado da sentença retro.

Decorrido, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152043 Nr: 5309-83.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIA. DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318

 Processo nº 5309-83.2015.811.0037 (Código 152043)

Vistos em correição.

 Certifique-se quanto à intimação das partes, bem como quanto ao trânsito 

em julgado da sentença retro.

Decorrido, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169664 Nr: 5084-29.2016.811.0037

 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: PAULO SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 
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21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 5084-29.2016.811.0037 (Código 169664)

 Vistos em correição.

Compulsando detidamente os autos, consta que o Egrégio Tribunal de 

Justiça determinou que eventual crédito da parte requerente deverá ser 

apurado em liquidação por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 197626 Nr: 7601-70.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7601-70.2017.811.0037 (Código 197626)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 28/29, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 3805 Nr: 259-72.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 259-72-1998.811.0037 (Código 3805)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT em face de ANTÔNIO JOSÉ DE 

BARBOSA, na qual a parte exequente informa o pagamento integral do 

débito executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente à fl. 

50.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41770 Nr: 4212-63.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOPES E PENNA LTDA - ME, ALVARO 

CAMPOS PENNA, FABIO ROSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença de fl. 154 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos.Todavia, verifico que não foram 

arbitrados honorários em favor do advogado público, de modo que serve 

esta decisão para corrigir tal omissão e, nos termos do artigo 85, §§3º e 

19º, do Código de Processo Civil, fixo honorários advocatícios em favor do 

advogado público no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Decorrido o prazo 

recursal ,  cert i f ique-se e arquivem-se, com as baixas 

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

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51992 Nr: 7420-21.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BIFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA ÉMILE M. JORGE DE 

SOUZA - OAB:MT 1585180/PROC

 Processo nº 7420-21.2007.811.0037 (Código 51992)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que na procuração outorgada à fl. 18 a parte 

requerente outorgou poderes especiais de receber e dar quitação a seu 

advogado.

Desse modo, expeçam-se os alvarás judiciais eletrônicos conforme os 

dados bancários indicados à fl. 157, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65604 Nr: 5374-88.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA HUGNARA LTDA, GILMAR PANIS 

FACHINETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE TAISE CAMPANELLI - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:1378646, MARIA LUCIA SQUILLACE - 

OAB:1635577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT
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 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo sentença de fls. 125/127, pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se, com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67624 Nr: 91-50.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA MARIA ROCHA DA SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 91-50.2010.811.0037 (Código 67624)

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo INSS, 

aduzindo a ocorrência de omissão na sentença de fls. 151/154, já que não 

teria determinado os índices de correção monetária dos valores a serem 

pagos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto 

que padece de contradição a sentença objurgada, já que não fixou os 

índices de correção monetária das parcelas em atraso.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para fazer constar:

“(...)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 ao requerente o benefício de AMPARO SOCIAL A PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, a partir da data da citação do requerido (fl. 

39-v), no valor de um salário mínimo por mês.

 Sobre as prestações vencidas incidirá correção monetária, na forma do 

parágrafo único, do artigo 37, da Lei nº 8.742/93, 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), 

devendo o réu comprovar a inclusão do benefício no prazo de 60 

(sessenta) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), caso injustificadamente não cumpra a 

determinação judicial, como determina o artigo 537 do Código de Processo 

Civil.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70497 Nr: 2806-65.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R F MIRANDA SILVA, NAIRA ROSANA DE 

FARIA MIRANDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2806-65.2010.811.0037 (Código 70497)

Vistos em correição.

À fl. 30, consta nos autos que a parte executada foi citada por edital, após 

uma tentativa de citação postal.

À fl. 41, foi nomeado curador especial, o qual alegou, preliminarmente, a 

nulidade da citação por edital, ante o não esgotamento das possibilidades 

de localização da parte executada.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao curador especial, 

vez que há nos autos informação do endereço da parte executada, no 

qual não foi tentada a sua citação via oficial de justiça.

Consigno que a citação por edital deve ser o último recurso utilizado, a fim 

de evitar a paralisação processual.

Assim, DECLARO NULA a citação por edital realizada à fl. 30 e determino 

que seja realizada nova tentativa de citação através de Oficial de Justiça.

Em seguida, com a juntada do mandado, certifique-se o prazo de defesa e 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72124 Nr: 4439-14.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA

 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: 4439-14.2010.811.0037 (Código 72124)

Vistos em correição.

Nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende nesta cidade e 

comarca, para a realização de perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117270 Nr: 7943-57.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIN MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GRACIELY 

MARTIGNAGO - OAB:MT 12996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº: 7943-57.2012.811.0037 (Código 117270)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ajuizado por 

VALENTIM MATIGNAGO em face da FAZENDA NACIONAL, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 38, foi determinada a emenda à inicial, ante a ausência de garantia do 

Juízo.

À fl. 42, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que não consta garantia do Juízo e, em se 

tratando de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, é requisito necessário ao 

seu processamento, nos termos do artigo 16, §1º, da Lei de Execução 

Fiscal.

Assim, não há como o feito prosseguir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 

16, §1º, da Lei nº 6.830/80.

 Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117977 Nr: 323-57.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. DE 

PRIMAVERA DO LESTE - SINSSPP - LESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DE 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O, STEFFANE D PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:19044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979/MT, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 323-57.2013.811.0037 (Código 117977)

Vistos em correição.

Ante a informação de fls. 313/318, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119182 Nr: 1568-06.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE BIEDERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Processo nº: 1568-06.2013.811.0037 (Código 119182)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se acerca impugnação à execução.

Após, conclusos.

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.: 125577 Nr: 8147-67.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVAIR FRANCISCA DE JESUS

 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:

 Processo nº: 8147-67.2013.811.0037 (Código 125577)

Vistos em correição.

Ante a inércia do executado em manifestar-se especificamente quanto ao 

cumprimento dos honorários advocatícios, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente à fl. 122.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Sem prejuízo, desentranhe-se a petição de fls. 132/138, tendo em vista 

que nos autos em apenso (cód. 180762) já a consta.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146650 Nr: 2845-86.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, JOÉLIO ROSA DE MORAES - OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2845-86.2015.811.0037 (Código 146650)

Vistos em correição.

 Certifique-se quanto à intimação das partes, bem como quanto ao trânsito 

em julgado da sentença retro.

Decorrido, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164735 Nr: 2555-37.2016.811.0037

 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: NILTON SOARES DE SOUZA
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 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 2555-37.2016.811.0037 (Código 164735)

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo INSS, 

aduzindo a ocorrência de contradição na sentença de fl. 55/57, já que não 

teria determinado os índices de correção monetária dos valores a serem 

pagos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto 

que padece de contradição a sentença objurgada, já que não fixou os 

índices de correção monetária das parcelas em atraso.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para fazer constar:

“(...) 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 

19/10/2007, 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). (...)”.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164889 Nr: 2618-62.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:MT 19704, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:MT/ 22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo sentença de fls. 73/74 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Ante a informação de 

descumprimento da ordem judicial, oficie-se ao requerido para que 

proceda à implantação do benefício concedido, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Sem prejuízo, considerando a oferta de acordo na apelação de fls. 

79/81, intime-se a parte requerente para manifestar concordância ou 

contrarrazoar o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o prazo 

recursal, certifique-se e, caso contrarrazoado, remetam-se os autos ao E. 

Tribunal competente.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.: 169860 Nr: 5165-75.2016.811.0037

 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: Leonice Pereira Lobato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:MT/18890, MICHELLY FERNANDA MELCHERT - 

OAB:MT 18610, RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - OAB:MT 19704, TAINÃ 

DE CAMPOS RONDON - OAB:MT/ 22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5165-75.2016.811.0037 (Código 169860)

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não trouxe aos 

autos o indeferimento administrativo emitido pela autarquia requerida.

Assim, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário nº 631240, 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.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 180762 Nr: 10958-92.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVAIR FRANCISCA DE JESUS

 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:

 Processo nº: 10958-92.2016.811.0037 (Código 180762)

Vistos em correição.

Intime-se o perito nomeado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

acerca da contraproposta apresentada à fl. 75.

Decorrido, certifique-se e intime-se a parte requerida para manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5374 Nr: 99-81.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ALVES FERREIRA, MARIA ROSMEIDE 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:6799, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - OAB:3675, 

PEDRO ALVES DA COSTA - OAB:3581-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1998/275 (Código 5374)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39803 Nr: 2284-77.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DE LARA BORTOLOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BLESSA SANT'ANA DE 

SOUZA - OAB:MT 12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Processo nº 2284-77.2006.811.0037 (Código 39803)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46630 Nr: 2058-38.2007.811.0037

 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): CONSÓRCIO TRESI, CONSTRUTORA TRIUNFO 

S/A, SANEOESTE-CONSTRUÇÕES CENTRO OESTE LTDA, ENCOMIND 

ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, TRES IRMÃOS ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:PR/ 46353, DIONÍSIO NEVES DE SOUZA FILHO - OAB:3646/MT, 

FERNANDA MIOTTO FERREIRA - OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI 

- OAB:3065

 Processo nº 2058-38.2007.811.0037 (Código 46630)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 58815 Nr: 6376-30.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Aurélio Milanesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B

 Processo nº: 6376-30.2008.811.0037 (Código 58815)

Vistos em correição.

Certifique-se quanto ao decurso de prazo para apresentação de resposta 

ao ofício enviado à fl. 362.

Decorrido, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito em 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60244 Nr: 93-54.2009.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 93-54.2009.811.0037 (Código 60244)

Vistos em correição.

 Primeiramente, desentranhe-se a petição de cumprimento de sentença de 

fls. 405/408, a qual deverá ser juntada aos autos principais (Execução 

Fiscal de cód. 51696).

Sem prejuízo, intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como 

para requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66354 Nr: 5560-14.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOPEL AUTO PEÇAS LTDA, JULIO CESAR 

LOPES DE OLIVEIRA, JOÃO LOPES DE OLIVEIRA, EFANIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos vertidos na exceção de pré-executividade.Condeno a parte 

excipiente ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de 

condenar em honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, 

EREsp 1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 

30/11/2011).Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos o cálculo 

atualizado de seu crédito e requerer o que entender de direito, 

prosseguindo-se a execução apenas em relação à pessoa jurídica 

executada.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68061 Nr: 7636-11.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEPN-E, RAL, PCMB, APR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DE MAMAN DORIGATTI 

- OAB:RO/ 5.223, RENATO RODRIGUES ALVES - OAB:TO/3203

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pela parte executada.Fixo honorários 

advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos pelo 

executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 

19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais 

penhoras existentes e ao desbloqueio de contas, expedindo-se alvará 

judicial conforme os dados bancários indicados à fl. 89.Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73742 Nr: 6064-83.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA TELOKEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DE PVA DO LESTE - IMPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ARAUJO BARCELOS - 

OAB:16.778 MT, CARLOS RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:7255, KARINA OLIVEIRA MIRANDA - OAB:8567-B/MT, RUTH 

CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 10.350

 Processo nº 6064-83.2010.811.0037 (Código 73742)

Vistos em correição.

 Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença retro.

Decorrido, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110807 Nr: 1146-65.2012.811.0037

 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: CREUZITA CELESTINA DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008-MT, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN CHAVES BEZERRA - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:PROC.FEDERAL

 Processo nº 1146-65.2012.811.0037 (Código 110807)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que na procuração outorgada à fl. 13 a parte 

requerente outorgou poderes especiais de receber e dar quitação a seu 

advogado.

Desse modo, expeçam-se os alvarás judiciais eletrônicos conforme os 

dados bancários indicados às fls. 129/130, nos termos do artigo 450 da 

CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

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.: 114399 Nr: 4813-59.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PARPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4813-59.2012.811.0037 (Código 114399)

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre a certidão retro, bem como requerer o que entender 

de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117308 Nr: 7981-69.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO SILVESTRI BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BLESSA SANT'ANA DE 

SOUZA - OAB:MT 12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7981-69.2012.811.0037 (Código 117308)

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por RICARDO 

ANTONIO SILVESTRE BRIDI, aduzindo a ocorrência de contradição na 

sentença de fl. 319, que extinguiu o processo, todavia, ainda consta 

pendente de pagamento o precatório.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto 

que padece de contradição a sentença objurgada, já que extinguiu o 

cumprimento de sentença sendo que ainda está pendente de pagamento o 

precatório expedido à fl. 307.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para revogar a sentença de fl. 319.

Proceda-se ao levantamento dos valores depositados nos autos, em favor 

da parte exequente, expedindo-se alvará judicial conforme os dados 

bancários indicados à fl. 321.

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.: 120777 Nr: 3266-47.2013.811.0037

 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): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Processo nº: 3266-47.2013.811.0037 (Código 120777)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de desarquivamento feito, permitindo a vista fora do 

cartório por 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 121965 Nr: 4489-35.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DE LARA BORTOLOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CLAYTON 

BATISTELLA BOESE - OAB:MT 13.995, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BLESSA SANT'ANA 

DE SOUZA - OAB:MT 12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - 

OAB:MT 7.136-B

 “(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os Embargos à Execução, para 

RECONHECER o excesso na execução e DETERMINAR a elaboração de 

novo cálculo, desta vez pela Contadoria do Juízo, 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) (...)”.Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, mantendo a sentença de fls. 25/26 por 

seus próprios fundamentos. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, com 

as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

05 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122677 Nr: 5219-46.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA MARIA SAUERESSIG

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5219-46.2013.811.0037 (Código 122677)

Vistos em correição.

Proceda a Secretaria às anotações e alterações necessárias ao cadastro 

do advogado habilitado, conforme fl. 114.

Sem prejuízo, diante da divergência existente acerca do valor devido, 

remeta-se o feito à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

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.: 125201 Nr: 7776-06.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRUTARIA DA RAQUEL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPE CASARIN PEIXOTO - 

OAB:22273/O-MT

 Processo nº 7776-06.2013.811.0037 (Código 125201)

Vistos em correição.

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126948 Nr: 9479-69.2013.811.0037

 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: MÔNICA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9479-69.2013.811.0037 (Código 126948)

Vistos em correição.

Aguarde-se a manifestação da parte exequente nos autos em apenso de 

código nº 190770.

Após, venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126949 Nr: 9480-54.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMARA INES ROCKENBACH, RICARDO VAZ 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 9480-54.2013.811.0037 (Código 126949)Vistos em 

correição.Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da 

intimação do requerido de fl. 140.Sem prejuízo, verifico que consta pedido 

de perícia contábil formulado pela parte autora, o qual defiro.Importante 

ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte beneficiária da 

justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil.Destarte, 

oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) 

dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, 

desde já, como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ: 07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de 

Mendonça, 1856 – sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 

78050-000, Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de 

honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, 

bem como previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor 

integral da verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de 

Processo Civil). (...) O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo 

Civil).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
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128349 Nr: 1272-47.2014.811.0037

 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: MARIA DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1272-47.2014.811.0037 (Código 128349)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de desarquivamento feito, permitindo a vista fora do 

cartório por 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

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.: 129656 Nr: 2442-54.2014.811.0037

 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: MARIA TACIANA DIAS ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2442-54.2014.811.0037 (Código 129656)

Vistos em correição.

Sobre a impugnação de fls. 121/126, diga a parte exequente, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130868 Nr: 3461-95.2014.811.0037

 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: NEWTON SILVA DOURADO

 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:

 Processo nº 3461-95.2014.811.0037 (Código 130868)Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pela parte autora, o qual defiro.Importante ressaltar 

que, em se tratando de prova requerida por parte beneficiária da justiça 

gratuita, assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil:Art. 95. Cada 

parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, 

sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou 

rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas 

as partes.§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo 

pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor 

correspondente.Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para 

que, no prazo 15 (quinze) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO 

GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito judicial a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. 

Rubens de Mendonça, 1856 – sala 408, Edifício Office Tower Bosque da 

Saúde, CEP: 78050-000, Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual 

deverá ser intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta 

de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação 

no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo 

concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde logo 

depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo 

único, Código de Processo Civil). O desempenho do encargo independerá 

de compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 

466 e 473, §3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, através 

de seus advogados, via DJE, de que terão o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). (...) Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132507 Nr: 4804-29.2014.811.0037

 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: ALAIDES MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4804-29.2014.811.0037 (Código 132507)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134221 Nr: 6163-14.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMEIRY APARECIDA LOUZADA

 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:

 Processo nº 6163-14.2014.811.0037 (Código 134221)Vistos em 

correição.Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da 

intimação do requerido de fl. 185.Sem prejuízo, verifico que consta pedido 

de perícia contábil formulado pela parte autora, o qual defiro.Importante 

ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte beneficiária da 

justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil.Destarte, 

oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) 

dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, 

desde já, como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ: 07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de 

Mendonça, 1856 – sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 

78050-000, Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de 

honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, 

bem como previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor 

integral da verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de 

Processo Civil). (...) O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 
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intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo 

Civil).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.: 134356 Nr: 6261-96.2014.811.0037

 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: CANAÃN MEDEIROS EUZÉBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, SUELEN CRISTINA VIANA CORÁ - OAB:22342-0, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6261-96.2014.811.0037 (Código 134356)

 Vistos em correição.

Consta nos autos que o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que 

eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação 

por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

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.: 137760 Nr: 8858-38.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:PR/ 46353, CASSIANO LUIZ IURK - OAB:PR 27.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8858-38.2014.811.0037 (Código 137760)

Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação do 

embargado de fl. 1.173.

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.: 154767 Nr: 6640-03.2015.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA DE BARROS FRANÇA, MARIA 

EUNICE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - 

OAB:MT 15189-O, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA 

- OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6640-03.2015.811.0037 (Código 154767)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente, pessoalmente, para promover 

o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162456 Nr: 1445-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA MATOS RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1445-03.2016.811.0037 (Código 162456)

Vistos em correição.

Sobre a impugnação de fls. 91/99, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162814 Nr: 1572-38.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Aurélio Milanesi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1572-38.2016.811.0037 (Código 162814)

Vistos em correição.

Sobre a petição e documentos de fls. 253/309, diga a parte embargante, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170222 Nr: 5327-70.2016.811.0037

 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: GRACIELI MARIA BRUSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O

 Processo nº: 5327-70.2016.811.0037 (Código 170222)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 
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da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se 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.: 172865 Nr: 6741-06.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DE ASSIS SERGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS - OAB:MT 17748, Larissa Rosa de Souza Silva - 

OAB:MT/21207/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209

 Processo nº 6741-06.2016.811.0037 (Código 172865)

Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da intimação das 

partes de fl. 20.

Após, remetam-me os autos conclusos.

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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178519 Nr: 9870-19.2016.811.0037

 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: MARILENE CASTANHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Processo nº 9870-19.2016.811.0037 (Código 178519)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185477 Nr: 1744-43.2017.811.0037

 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: JADHER JUNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE CASTANHEIRO, Elane Silva Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC JULIO DOS SANTOS TINE - 

OAB:RO/ 2507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARAES - OAB:117166

 Processo nº: 1744-43.2017.811.0037 (Código 185477)

Vistos em correição.

Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas indicadas à fl. 

116.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 190770 Nr: 4186-79.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4186-79.2017.811.0037 (Código 190770)

Vistos em correição.

Analisando estes autos e o de código nº 126948, verifica-se que possui o 

mesmo pedido, assim, intime-se parte requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar qual feito deseja prosseguir.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38677 Nr: 1208-18.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PIRES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 1208-18.2006.811.0037 (Código 38677)

Vistos em correição.

Remetam-se os autos novamente à Contadoria do Juízo, tendo em vista as 

manifestações de fls. 452/454 e 459/461.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101036 Nr: 634-19.2011.811.0037

 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: BRASIL TELECOM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SHINITI SHIMADA - 

OAB:, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, 

FLÁVIA SILVA RIBEIRO - OAB:MT 13240, GABRIELA ALVES DE DEUS - 

OAB:13235-A, ISABELLE BARROS OSSUNA - OAB:14545, PAULO 

ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13239-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 634-19.2011.811.0037 (Código 101036)
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Vistos em correição.

 Defiro o pedido de transferência dos valores depositados nos autos à fl. 

145.

Assim, proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

liberação do valor depositado nos autos, em favor da parte requerida, na 

forma postulada pelas partes às fls. 285 e 287/290, atentando-se para as 

novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, 

que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

Em seguida, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a 

quitação da dívida ou requerer o cumprimento da sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126952 Nr: 9483-09.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SOUZA BARBOSA

 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:

 Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação de fls. 93/101, para 

DETERMINAR a aplicação do termo inicial dos juros de mora como sendo a 

citação da parte executada no processo de execução.Após o prazo 

recursal, intime-se a parte exequente para apresentar novo cálculo, 

seguindo as diretrizes apontadas nessa decisão.Com a juntada, intime-se 

a parte executada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.Ademais, deixo de analisar os demais argumentos da impugnação, os 

quais serão apreciados nos autos de liquidação em apenso.Sem prejuízo, 

desentranhe-se a petição de fls. 189/191, a qual deverá ser juntada aos 

autos em apenso de liquidação de sentença (cód. 176551).Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133063 Nr: 5250-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINÊS DE SOUZA ALVES

 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:

 Processo nº 5250-32.2014.811.0037 (Código 133063)Vistos em 

correição.Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo da 

intimação do requerido de fl. 190.Sem prejuízo, verifico que consta pedido 

de perícia contábil formulado pela parte autora, o qual defiro.Importante 

ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte beneficiária da 

justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil. 

Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, 

desde já, como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ: 07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de 

Mendonça, 1856 – sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 

78050-000, Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de 

honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, 

bem como previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor 

integral da verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de 

Processo Civil). (...) O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo 

Civil).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.: 136778 Nr: 8125-72.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5.209

 Desse modo, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no 

prazo 15 (quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para 

realização da perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, 

NOMEIO, desde já, como perito judicial JAIME SIMÃO CARNEIRO, com sede 

na Rua Silverio Nadir Danielli, nº 240, sala 105, Centro, CEP: 78850-000, 

Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 3498-6445, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de 

honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, 

bem como previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor 

integral da verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de 

Processo Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, 

devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus 

advogados, via DJE, de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico (artigo 465, 

§1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o 

perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se 

a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, Código de 

Processo Civil). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. O prazo para apresentação do laudo 

pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos 

deverão ser apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de 

Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145932 Nr: 2506-30.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER NOVAES VENTURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTERCIO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 19365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2506-30.2015.811.0037 (Código 145932)

 Vistos em correição.

Consta nos autos que o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que 

eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação 

por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 
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moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

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.: 163251 Nr: 1783-74.2016.811.0037

 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: EVANILDA ALVES SOUZA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1783-74.2016.811.0037 (Código 163251)

 Vistos em correição.

Consta nos autos que o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que 

eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação 

por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

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.: 163654 Nr: 2054-83.2016.811.0037

 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: VANUSA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, 

desde já, como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ: 07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de 

Mendonça, 1856 – sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 

78050-000, Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de 

honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, 

bem como previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor 

integral da verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de 

Processo Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, 

devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus 

advogados, via DJE, de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico (artigo 465, 

§1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o 

perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se 

a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, Código de 

Processo Civil). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo 

Civil).Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177682 Nr: 9442-37.2016.811.0037

 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: MILTON FERREIRA DE SOUZA

 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 9442-37.2016.811.0037 (Código 177682)

Vistos em correição.

Cumpra-se, com urgência, integralmente a decisão anterior, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 184590 Nr: 1222-16.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO LEANDRO ZENKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:22909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 

16970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1222-16.2017.811.0037 (Código 184590)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ajuizada por HELIO 

LEANDRO ZENKER em face de ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificados nos autos.

Nos autos em apenso – código 186770 foi informado o cancelamento da 

CDA e, de consequência, extinguiu-se o feito.

 É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que na ação em apenso, código 186770, foi 

informado o cancelamento da CDA e, de consequência, o feito foi extinto.

 Destarte, oportuno ressaltar que a ação de execução está configurada 

como objeto dos embargos, porque estes não existem sem que aquela 

esteja em trâmite. Os embargos dependem da existência do processo de 

execução em andamento.

 Outrossim, os embargos somente poderão ser opostos enquanto durar o 

processo de execução. Uma vez extinto o processo de execução, por via 

de consequência, também será extinto o de embargos, em razão da perda 

do objeto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais pelo embargante.

 Fixo honorários advocatícios em favor do advogado público no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de 

Processo Civil.

Proceda-se à baixa da restrição inserida no veículo dado como garantia.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 186770 Nr: 2676-44.2016.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO LEANDRO ZENKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2676-44.2016.811.0037 (Código 186770)

SENTENÇA

Vistos em correição.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de HELIO LEANDRO ZENKER, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 18, a parte exequente pugnou pela desistência na ação e a extinção 

do processo, ante o cancelamento da CDA, nos termos do artigo 26 da Lei 

nº 6.830/80.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 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, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000724-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHELE ZOLIN MARASCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE INTIMAÇÃO Intimo a parte 

promovida para efetuar o cumprimento da sentença, no prazo de quinze 

dias, sob pena de multa, nos termos do artigo 523 do CPC. Primavera do 

Leste, 7 de fevereiro de 2018. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000061-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSETE MARTINS ALMEIDA 04247150154 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000061-17.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: APP IMPRESSAO 

DIGITAL LTDA - ME EXECUTADO: SUSETE MARTINS ALMEIDA 

04247150154 Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo 

em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), 

sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes 

do art. 212, § 2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se 

requerido. Serve a presente decisão como carta/mandado de citação, 

conforme dados constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de janeiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000037-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINATTO & MOREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000037-86.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: APP IMPRESSAO 

DIGITAL LTDA - ME EXECUTADO: REGINATTO & MOREIRA LTDA - ME 

Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de janeiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000036-04.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: APP IMPRESSAO 

DIGITAL LTDA - ME EXECUTADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO 

Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de janeiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000028-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAL VERDE SERVICE LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000028-27.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: APP IMPRESSAO 

DIGITAL LTDA - ME EXECUTADO: SINAL VERDE SERVICE LTDA. Vistos. 

Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de janeiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M R DE AQUINO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000025-72.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: APP IMPRESSAO 

DIGITAL LTDA - ME EXECUTADO: M R DE AQUINO - ME Vistos. Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de janeiro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000023-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAVIOLI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000023-05.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: APP IMPRESSAO 

DIGITAL LTDA - ME EXECUTADO: GAVIOLI MEDICINA DO TRABALHO 

LTDA - ME Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 

03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob 

pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de janeiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000104-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE WEGNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000104-51.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & 

SANTOS JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: ALEXANDRE WEGNER Vistos. 

Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de janeiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000107-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIRO DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000107-06.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & 

SANTOS JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 

FERREIRA Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 

03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob 

pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 
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Primavera do Leste/MT, 10 de janeiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000109-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PEREIRA LEMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000109-73.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & 

SANTOS JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: RAFAEL PEREIRA LEMES 

Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) 

dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de janeiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VENNILDE CALVARINA CERUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002037-93.2017.8.11.0037 REQUERENTE: VENNILDE 

CALVARINA CERUTTI REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de pratica abusiva c/c indenização por dano 

moral com pedido liminar antecipatório. A advogada da parte autora, 

devidamente habilitada aos autos, solicitou a redesignação da audiência 

de conciliação com antecedência, designada para o dia 17/07/2017 às 

13:30min, pelo motivo de não estar conseguindo entrar em contato com a 

requerente, tendo sua residência fechada e incomunicável via telefone 

móvel. Conforme justificativa da ausência por parte da autora à audiência 

de conciliação, no movimento de n°9453603, relata que estava em um local 

incomunicável à trabalho juntamente com seu esposo e não teve ciência 

da designação da audiência de conciliação. É relato. Decido. Analisando 

detidamente as informações conditas nos autos, verifico que a solicitação 

de redesignação à audiência de conciliação fora antecipadamente. Além 

disso, presumo a veracidade nas informações contidas na declaração 

apresentada aos autos, informando o motivo da ausência à audiência de 

conciliação. Diante disso, DEFIRO pedido de redesignação da audiência de 

conciliação. Designe-se nova data e intimem-se. Primavera do Leste/MT, 

07 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000634-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000634-55.2018.8.11.0037 REQUERENTE: GENIQUESLE 

SOARES SAMPAIO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, 

Trata-se da ação de indenização c/c antecipação de tutela. Designe-se 

audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Alega 

na inicial que a requerente solicitou no mês de dezembro do ano de 2017 

as mensalidades em atraso de pagamento dos meses de outubro, 

novembro e dezembro do mesmo ano, para fins de adimplemento. 

Contudo, em resposta à solicitação, foi informada pelas prepostas da 

requerida que seria necessário efetuar uma renegociação. Afirma que a 

confissão de dívida de n°02-10617727-1217-1, em seis parcelas, sendo a 

primeira no valor de R$658,84(...) e as demais no valor de R$161,05(...), 

fora ratificada no dia 12 de dezembro de 2017, ou seja, após a solicitação 

das mensalidades vencidas. A renegociação engloba os serviços de 

mensalidade e seus reajustes referente a parcela do mês de outubro, 

novembro e dezembro, multa de biblioteca vencidas no dia 10 de 

dezembro e a parcela do primeiro acordo com vencimento para o dia 28 de 

setembro de 2017. Aduz que as parcelas vincendas da renegociação 

apenas serão disponibilizadas a partir do adimplemento da primeira 

parcela, qual seja, com vencimento para o dia 19/12/2017, no valor de 

R$658,84(seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). 

Após o adimplemento da primeira parcela, a requerente procurou a 

requerida para retirar o segundo boleto com vencimento para o dia 19 de 

janeiro de 2018. Contudo, recebeu a informação de que a primeira parcela 

não foi adimplida e que não consta no sistema da instituição renegociação 

dos débitos em comento. A requerente foi orientada para disponibilizar o 

comprovante de pagamento da primeira parcela à instituição de ensino, 

para fins de relatar a inconsistência bancária e que só após o retorno 

estaria liberado a segunda parcela. Houve entrega do comprovante de 

pagamento, foi aberta um chamado no suporte técnico para sanar tal vício. 

Acontece que a requerente retornou à instituição de ensino para maiores 

informações a respeito da inconsistência bancária e foi informado que o 

chamado ocorreu erroneamente e precisaria abrir outro chamado, visto 

que a previsão de resposta estaria disponível apenas para o dia 08 de 

fevereiro de 2018. Afirma ainda que a segunda parcela ainda não foi 

adimplida em decorrência da suposta inconsistência bancária da própria 

instituição de ensino e que seu nome encontra negativado em razão da 

mensalidade no valor de R$68,93(sessenta e oito reais e noventa e três 

centavos), vencidos na data de 10 de novembro de 2017 e a mensalidade 

no valor de R$535,28(quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e oito 

centavos), vencido na data de 28 de setembro de 2017, este ultimo débito 

já incluso na primeira renegociação ratificada. Pretende a parte reclamante 

tutela de urgência para determinar a exclusão imediata do cadastro de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA), correspondente ao débito no valor de 

R$68,93(sessenta e oito reais e noventa e três centavos) vencido na data 

de 10 de novembro de 2017 e o valor de R$535,28(quinhentos e trinta e 

cinco reais e vinte e oito centavos) vencido na data de 28 de setembro de 

2017, até o deslinde final deste litígio. É o relato. Decido. Pois bem. Os 

documentos carreados aos autos, sendo a assinatura de renegociação 

(id. n°11637666), comprovante de pagamento da primeira parcela (id. 

n°11637728), extrato do spc (id. n°11637757), extrato financeiro da 

instituição de ensino (id. n°11637755, id. n°11637774), parte do contrato 
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da renegociação (id. n°11637782), presumem a plausibilidade do direito 

invocado. Tendo em vista que não consta nos autos a primeira 

renegociação, verifico que na confissão de dívida foi incluso o valor de 

R$179,15(cento e setenta e nove reais e quinze centavos) da confissão 

de dívida anterior, que é presumido por este juízo tratar de parcela vencida 

que já foi inclusa nas demais dívidas da renegociação de 

n°02-10617727-1217-1, conforme evento de n°11637782. A primeira 

parcela foi devidamente adimplida conforme comprovante de pagamento e 

demonstrada perfeitamente no extrato financeiro no movimento de 

n°11637755, visto que encontra em aberto a parcela no valor de 

R$161,05(...), com vencimento para o dia 19/01/2018. A referida 

inconsistência bancária da requerida não foi devidamente comprovada 

nos autos ante a dificuldade de adimplir as parcelas vincendas, podendo 

futuramente surgir novas negativações. Assim, o deferimento da tutela é 

medida que se impõe. O perigo de dano de difícil reparação é inerente ao 

fato de que a negativação produz efeitos nefastos ao conceito creditício 

da pessoa. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, 

já que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso 

de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte requente 

Geniquesle Soares Sampaio, portador do CPF 033.308.871-92, RG 

18782485, sob o contrato de n°AG00000003856395 no valor de 

R$68,93(...) e AG00000003749002 no valor de R$535,28(...), do cadastro 

de inadimplentes do SPC/SERASA e demais órgãos de proteção ao 

crédito, devendo ser requisitada a providência diretamente aos órgãos de 

restrição ao crédito respectivos. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Intimo a parte autora na 

pessoa de seu advogado (a) para a audiência de conciliação, nos termos 

do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera do Leste-MT, 06 de fevereiro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DUANDER GUIMARAES LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000655-31.2018.8.11.0037 REQUERENTE: DUANDER 

GUIMARAES LEAO REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, Trata-se da 

ação de obrogação de fazer c/c indenização por danos morais c/c 

antecipação de tutela. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 25/04/2018, às 10h00min ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Alega na inicial que 

o reclamante adquiriu na data de 19/08/2017 ante a reclamada, uma 

televisão marca/modelo Philips, 50’’, smart tv, led, modelo 50pug, 6700 

USB/WIFI, no valor de R$2.499,00(dois mil quatrocentos e noventa e nove 

reais), sob forma de pagamento à vista. Afirma ainda que não tinha o 

produto à pronta entrega e que o prazo a ser entregue estipulado pelo 

vendedor seria de aproximadamente de 10 dias. Acontece que o prazo foi 

encerrado e não foi entregue o produto. Conduto, após 40 dias da compra, 

foi informado que o respectivo televisor não será fornecido, tendo como 

meio de solucionar o litígio apenas procedendo a devolução do montante 

pago no ato da compra. Aduz o reclamante que tentou adquirir outro 

produto com as configurações similares e compatíveis com o valor pago, 

haja vista que todas tornaram infrutíferas, visto que o único meio 

alternativo apresentado pelo gerente do estabelecimento comercial ré 

seria a restituição do dinheiro. É relato. Decido. No que diz respeito ao 

pedido de antecipação da tutela, analisando os documentos carreados 

aos autos, como a nota fiscal de compra (id. nº11658958), comprovante 

de pagamento (id. nº11658979) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação, verifico nitidamente a relação jurídica entre as 

partes, ou seja, a compra foi realizada e paga. O pagamento do produto foi 

devidamente comprovado nos autos, ante a nota fiscal eletrônica e o 

comprovante de pagamento à vista. Consta na própria alegação da 

reclamada, fatos narrados na inicial pelo reclamante, que o produto não 

será mais fornecido pela empresa requerida e como meio alternativo seria 

a restituição do dinheiro. Contudo, o reclamante persiste em adquirir algum 

item da mesma configuração e do mesmo valor ou outro produto de seu 

agrado. A tutela deve ser deferida parcialmente, porque a própria 

reclamada não disponibiliza mais do produto. Então, seria inócuo a ordem 

no sentido de determinar a entrega de algo que não esta sendo mais 

fornecido pela empresa ré. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a 

antecipação de tutela e determino à reclamada forneça um produto 

equivalente ou melhor, com as mesmas características técnica e 

funcionais, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de multa diária inicial que 

fixo em R$500,00(quinhentos reais) até o limite de R$3.000,00(três mil 

reais). Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a 

audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Serve a 

presente como carta/mandado de citação e intimação. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SIMAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MICAEL MELQUI BERNARDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000585-14.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE ROBERTO 

SIMAO DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MICAEL MELQUI BERNARDO DOS SANTOS 

Vistos, Trata-se de Ação cominatória de obrigação de fazer proposta por 

JOSÉ ROBERTO SIMÃO DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT e de MICAEL 

MELQUI BERNARDO DOS SANTOS (todos qualificados na petição inicial), 

em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional, para que os entes públicos requerido(s) adote(m) as 

providências necessárias para submissão deste(a) último(a) (filho do(a) 

autor(a)) a tratamento de saúde, consistente na internação compulsória 

em centro especializado em dependência química. No mérito, pede a 

confirmação da tutela antecipada, fornecendo-se internação e tratamento 

ao(à) paciente pelo tempo necessário à sua recuperação. Relata na 

petição inicial que seu filho, ora requerido, atualmente está com 22 (vinte e 

dois) anos de idade, usa entorpecentes e, por isso, está em situação 

lastimável, é agressivo, quebra móveis da casa e, ocasionalmente, agride 

os pais. Também afirma que o filho passa algumas noites fora de casa, 

sem dormir e alimentar-se adequadamente. Esclarece que ele já ficou 

internado de fevereiro a março de 2017, no Estado de São Paulo, sendo 

que vem causando transtornos desde que retornou de lá. Diz que seu filho 

nega ser dependente; não se obteve êxito no tratamento ambulatorial. O 

Núcleo de Apoio Técnico concluiu que: “Trata-se de paciente com histórico 

de drogadição e comportamento inadequado, além de perda de todos os 

referenciais familiares. Há histórico de tentativas de tratamentos 

anteriores; há claramente uma dificuldade em realizar tratamentos 

ambulatoriais. Diante de tais fatos, caso haja tratamento adequado, pode 

haver resposta positiva ao tratamento sob regime ambulatorial e/ou de 

internação em instituição especializada de tratamento de dependência 

química, na tentativa de reverter o quadro dramático atualmente 

apresentado pela paciente.” (Parecer Técnico/NAT nº 160/2018, Id 

11621636). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está 

inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei 
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nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, 

caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é 

possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. 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, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) A 

probabilidade do direito buscado está demonstrada pelo teor da petição 

inicial e, sobretudo, pelo Laudo para Solicitação de Autorização de 

Internação Hospitalar nº 11728 e pela solicitação nº 128094, ambos do 

SUS, que a subsidiam, subscritos pelo Dr. Marcel Wilkins P. Souza, 

Psiquiatra, CRM/MT 6472 (Id 11604839), corroborado pelo parecer do NAT, 

ficando, com isso, demonstrados o diagnóstico e a necessidade do 

tratamento em hospital psiquiátrico. No que diz respeito ao perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo teor das 

declarações médicas, concernentes aos quadros físico, psíquico e social 

do(a) paciente/requerido(a), pelo parecer do NAT, bem como pelo tempo 

mínimo legal de trâmite do processo, uma vez que, em sendo-lhe a 

sentença favorável, este(a) já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, considero que o 

direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como 

que este não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é 

mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, 

devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse 

econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: 

TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara 

Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 

19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), 

Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, 

Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 

(Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª 

Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 

12.153/09 c/c artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, 

defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para cominar ao(s) 

requerido(s) a obrigação de disponibilizar o tratamento de saúde, por meio 

da internação compulsória de MICAEL MELQUI BERNARDO DOS SANTOS 

(qualificado(a) na petição inicial), internando-a compulsoriamente em 

Hospital Psiquiátrico, pelo tempo que for necessário, conforme a 

prescrição médica, seja na rede pública ou particular. O prazo para 

cumprimento da medida será de 5 (cinco) dias, devendo-se atentar para a 

indicação médica de internação em Hospital Psiquiátrico. Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

SALIENTO QUE A DESINTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE SERÁ PRECEDIDA 

DE LAUDO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, INDEPENDENTEMENTE DE 

AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO (que, contudo, deverá ser cientificado), em 

que deverá atestar que o(a) paciente encontra-se apto(a) para um 

convívio social equilibrado (não colocando em risco sua vida e a de 

terceiros), atestando que não se faz mais necessária sua internação 

compulsória. Igualmente, consigno ser DESNECESSÁRIA A 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O TRANSPORTE DO(A) PACIENTE DE 

VOLTA AO SEU DOMICÍLIO. Assim, INTIME-SE o Gestor do SUS no âmbito 

municipal, na pessoa do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, para que 

providencie o tratamento do(a) paciente (nos 2 (dois) primeiros meses, 

como adiante explicitado), devendo a equipe da Secretaria Municipal de 

Saúde providenciar o transporte do(a) paciente, com todos os meios 

necessários para conduzi-lo(a) à internação, no hospital/clínica eleita, sem 

prejuízo das providências necessárias, caso ele(a) se recuse em fazê-lo 

voluntariamente. A intimação deverá ser encaminhada para os e-mails 

disponíveis na Serventia Judicial, com as peças necessárias, e com o 

esclarecimento de que o Oficial de Justiça vai entrar em contato com essa 

Secretaria para combinar os procedimentos de encaminhamento do(a) 

paciente. Intime-se, ainda, para trazer aos autos os dados completos da 

clínica/hospital para onde o(a) paciente for encaminhado(a), com os 

valores e vencimentos das mensalidades, para que este Juízo possa 

proceder ao bloqueio em contas do Estado, a partir da terceira 

mensalidade (caso não seja disponibilizado tratamento na rede pública). 

Visando a efetividade da medida, DETERMINO o auxílio do SAMU, caso se 

verifiquem necessárias a busca e/ou sedação do(a) paciente, 
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observando-se, ainda, todas as condições para apreendê-lo(a), bem 

como quanto à disposição do local para mantê-lo(a) até que seja 

conduzido(a) para internação no Hospital Psiquiátrico Especializado/Clínica 

Especializada. Encaminhe-se cópia desta decisão ao e-mail corporativo 

disponível na Secretaria, consignando-se que o Oficial de Justiça solicitará 

o auxílio requisitado, porventura se revele necessário, quando do 

cumprimento da medida. Pela mesma razão, REQUISITO, desde já, ao 

Comando da Polícia Militar local que disponibilize, caso necessário, efetivo 

policial suficiente para proceder à captura e condução segura do(a) 

paciente, inclusive propiciando a segurança das demais autoridades 

envolvidas no caso. Encaminhe-se cópia desta decisão ao e-mail 

corporativo disponível na Secretaria, consignando-se que o Oficial de 

Justiça solicitará o auxílio requisitado, porventura se revele necessário, 

quando do cumprimento da medida. Tendo em vista o aparente conflito de 

interesses entre o(a) requerente e o(a) paciente/interessado(a), com base 

no artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil em vigor, bem como que 

a parte autora está assistida pela douta Defensoria Pública, nomeio 

curador especial o Núcleo de Apoio Jurídico (NAJU) desta Comarca que, 

por intermédio do(a) seu(ua) representante, Dr.ª Anna Paula Landim da 

Silva Flesch, OAB/MT nº 14.932/O, deverá patrocinar a defesa do(a) 

requerido(a), requerendo o que for de direito. Diante do quadro físico, 

psíquico e social descritos pelo médico, determino a CITAÇÃO do Curador 

Especial (art. 245, §§4º e 5º, do CPC), para defesa dos interesses do(a) 

requerido(a)/paciente. No que diz respeito ao custeio do tratamento, 

faz-se prudente que seja rateado entre os réus, pois, sem dúvida, o ente 

público municipal tem dificuldades financeiras para satisfazer a sua parte, 

mas não se pode deixar ao desamparo as pessoas necessitadas. O 

direito à saúde é garantido a todos e deve ser o objetivo principal do poder 

público. Embora a responsabilidade, neste termo, seja solidariamente 

repartida entre os três entes federativos, através de várias reuniões entre 

o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Secretaria 

Municipal de Saúde, constatou-se que, de fato, o custo com as inúmeras 

internações compulsórias, onera, sobremaneira, os cofres da Fazenda 

Pública Municipal. Pelo estabelecido, firmou-se que, nesses casos, o 

Município se compromete a providenciar o estabelecimento para 

internação, o transporte do(a) paciente até o destino e o custeio dos dois 

primeiros meses, tempo médio que se gasta com os trâmites processuais 

e burocráticos até a citação do Estado. Assim, determino que, decorridos 

os 02 (dois) meses de tratamento dispensados ao(à) paciente, estes 

integralmente custeados pelo Município (em não havendo cumprimento 

voluntário deste decisum), seja o Estado de Mato Grosso, em sede de 

tutela antecipada, compelido a dar continuidade ao tratamento do(a) 

paciente, custeando as diárias de internação, e fornecendo os demais 

serviços médicos congêneres que forem necessários, sob pena de 

bloqueio de verbas suficientes para garantir o tratamento pleiteado. Dessa 

forma, deverá ser INTIMADO o Gestor do SUS, no âmbito estadual, para 

cumprimento da tutela de mérito ora deferida, por carta precatória, a ser 

encaminhada ao Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá. CITE-SE o Estado 

de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. 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. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação, intimação/ofício, inclusive como mandado de internação e ofício de 

requisição ao SAMU e à Polícia Militar, conforme dados constantes da 

petição inicial. Primavera do Leste/MT, 7 de fevereiro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000525-41.2018.8.11.0037 REQUERENTE: PABLO RODRIGO 

HESS REQUERIDO: ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS 

EIRELI Vistos, Trata-se da ação de restituição de valores com pedido de 

tutela antecipada c/c reparação por danos morais.. Cite-se e intime-se 

para a audiência de conciliação designada para o dia 14/03/2018, às 

08h20min, ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará 

em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da 

audiência de conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de 

revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, será 

contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. O reclamante adquiriu no dia 

24/11/2017 ante a requerida o produto “placa de vídeo GTX 1080TI 11GB, 

DDR5, GAMING SC2 ICX, no valor de R$2.888,00(dois mil, oitocentos e 

oitenta e oito reais), forma de pagamento boleto à vista, a ser entregue na 

data de 18/12/2017. Afirma que o produto não foi entregue na data 

aprazada e que muito menos teria sido despachado para o endereço do 

reclamante. Contudo, no dia seguinte foi aberto um registro no SAC da 

empresa solicitando a devolução do dinheiro, visto que o custo total da 

compra atribuído com o valor do frete ficou na importância de 

R$3.021,08(três mil, vinte e um reais e oito centavos). Aduz ainda o 

reclamante aceitou o novo prazo disponibilizado pela reclamada para a 

entrega do produto, qual seja, 20/12/2017. Acontece que no dia 

20/12/2017, o reclamante foi informado que o referido produto não teria 

mais no estoque da reclamada e que um lote do mesmo estaria chegando, 

posto que a entrega seria o mais breve possível, condicionado o 

reabastecimento do estoque da empresa ré. Pretende a parte reclamante 

tutela de urgência para determinar que a reclamada promova a restituição 

do valor pago na importância de R$3.034,38(três mil, trinta e quatro reais e 

trinta e oito centavos), valor que estão incluídas as devidas correções 

monetárias. É o relato. Decido. Os documentos carreados aos autos, 

sendo a confirmação o pedido (id. n°11554276), comprovante de 

pagamento (id. n°11554306), confirmação do pagamento perante o 

sistema financeiro da reclamada (id. n°11554314), relatório das conversas 

(id. n°11554339, 11554344, 11554351, 11554355, 11554366), presumem a 

plausibilidade do direito invocado. Analisando detidamente os autos, 

verifico realmente que o reclamante procedeu o pagamento na importância 

de R$3.021,08(...), no dia 24/11/2017, conforme comprovante de 

pagamento no evento de n°11554306 e confirmado também pelo sistema 

financeiro da reclamada no evento de n°11554314. O reclamante informa 

que já houve a restituiu voluntariamente do valor na importância de 

R$3.021,08(...), depósito realizado no dia 07/02/2018, contudo, a 

reclamada não seguiu à risca o calculo apresentado nos autos, ficando a 

mercê do valor remanescente na importância de R$13,30(treze reais e 

trinta centavos). Posto isso, DEFIRO a emenda à inicial do evento de 

n°11677876 e determino que a reclamada promova a restituição de 

R$13,30 (treze reais e trinta centavos), através da conta corrente 

2834958-x, agência 3290-5, Banco do Brasil, correntista Pablo Rodrigues 

Hess, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em 

R$20(vinte reais) até o limite de R$100,00(cem reais). Intimo a parte autora 

na pessoa de seu advogado (a) para a audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Serve a presente decisão de carta de 

mandado/citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 07 de fevereiro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000364-31.2018.8.11.0037 REQUERENTE: GENIQUESLE 

SOARES SAMPAIO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, 

Homologo a desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente 

(id. n°11633193), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica 

disponibilizada. Arquive-se/dê-se baixa. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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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 SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004404-90.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DIONISIO PAULUS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Dispenso o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação proposta em face do Estado de 

Mato Grosso visando tutela de evidência liminar para sobrestar a 

cobrança da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) da base de cálculo do ICMS; e, ao final, declarar a inexistência de 

relação jurídico-tributária destas e a autora; bem como restituir em dobro 

os valores recolhidos a título das tarifas mencionadas, ocorridos nos 5 

(cinco) anos anteriores à presente ação, atualizados com correção 

monetária e juros. A relação jurídica e o crédito em debate integram 

obrigação de natureza pessoal (propter personam), sendo que a 

requerente afirma expressamente na exordial que as unidades 

consumidoras de energia elétrica que originaram os recolhimentos estão 

no nome do seu cônjuge e do seu filho, cujo fato, inclusive, está 

amplamente corroborado pela documentação que instrumentaliza aquela. 

Portanto, falece legitimidade ativa à requerente, porque postula em juízo o 

interesse alheio em nome próprio, fundando-se em obrigação pessoal da 

qual não integrou, assim como não demonstrou se tratar de uma hipótese 

de legitimação extraordinária. No mais, consigno que a suspensão dos 

processos no território nacional, individuais ou coletivos, que versam 

sobre a inclusão/exclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS 

das faturas de energia elétrica, determinada pelo Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça1 , não constitui óbice à extinção deste feito, por falta de 

legitimidade ad causam, porque a suspensão se circunscreve ao 

julgamento do mérito, diferentemente do exame das condições da 

ação/pressupostos processuais, que integra a análise da admissibilidade 

meritória. Posto isso, diante da ausência de legitimidade ativa para a 

causa, indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 330, inciso II, do 

Código de Processo Civil e, em consequência, julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, §3º, do 

mesmo Codex; artigo 51, §1º, da Lei 9.099/1995; todos c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Sem custas processuais e honorários advocatícios (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada 

e registrada eletronicamente. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se 

o processo, com a devida baixa. Cumpra-se Primavera do Leste/MT, 7 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito 1 Tema 986 - Superior 

Tribunal de Justiça: "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.". Recurso Especial 

nº 1.692.023/MT, Recurso Especial nº 1.699.851/TO e Embargos de 

Divergência no Recurso Especial nº 1.163.020/RS, afetados ao rito dos 

recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do CPC.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010636-33.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: APP IMPRESSAO 

DIGITAL LTDA - ME EXECUTADO: ELETRO MATO GROSSO LTDA - ME 

Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre APP Impressão Digital LTDA ME e Eletro 

Mato Grosso -ME, noticiado nos autos(id. n°11112534). Em consequência, 

julgo extinto o presente processo em conformidade com o art. 487, III, 

alínea “b”, do CPC/2015. Proceda-se a liberação do alvará ao credor na 

importância de R$3.207,36(tres mil, duzentos e sete reais e trinta e seis 

centavos), até zerar a conta, cujos dados necessários para expedição já 

foram disponibilizados nos autos(id. nº11112498), devendo observar se a 

advogada possui poderes inerentes para recebimento do valor penhorado. 

Após a liberação do alvara, arquive-se definitivamente os autos, com 

baixa. Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 06 

de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005334-11.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUCIANO LEMES 

REQUERIDO: NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre Luciano Lemes e Neovia Infraestrutura Rodoviária 

LTDA, noticiado nos autos(id. n°11657324). Em consequência, julgo extinto 

o presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o 

encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-85.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MIORANDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010068-85.2014.8.11.0037 EXEQUENTE: SALETE MIORANDO 

EXECUTADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo celebrado entre Salete Mioranda e BV Financeira 

S/A Credito- Financiamento e Investimento, noticiado nos autos(id. 

n°11546614). Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento dos autos no 

Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 06 de fevereiro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003739-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE MENDONCA DE LIMA (EXECUTADO)

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003739-74.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: ASSOCIACAO 

BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP EXECUTADO: JOAO JOSE 

MENDONCA DE LIMA, ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA 

Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre Associação Benedita da Providência e 

João Jose Mendonça de lima, Etjiene Brandão e Silva Mendonça de Lima, 

noticiado nos autos(id. n°10292652). Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o 

encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 07 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011404-95.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011404-95.2012.8.11.0037 EXEQUENTE: DARLEY DA SILVA 

CAMARGO EXECUTADO: OI S.A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante bloqueio via bacenjud no valor de R$ 13.157,96 (...), o 

qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou 

dados para a emissão do alvará. Depois de diversos incidentes 

relacionados ao fato da recuperação judicial da empresa executada, o 

exequente peticionou reiterando o pedido de liberação do valor constrito, 

com os fundamentos da petição id. 11681383. Vejo que tanto o bloqueio 

do valor de R$ 13.157,96 (...) junto ao bacenjud, ocorrido em 18.03.2015, 

quanto o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreram 

anteriormente ao pedido de recuperação judicial. Quando deferida a 

recuperação, o valor já havia saído da esfera de domínio patrimonial da 

empresa reclamada há muito tempo. Portanto, não há qualquer óbice à 

liberação do valor ao credor. Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor, conforme requerido. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011528-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CESAR ERTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMAGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011528-39.2016.8.11.0037 REQUERENTE: NILSON CESAR 

ERTEL REQUERIDO: PRIMAGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de ação de cobrança em que Nilson Cesar Ertel move em 

desfavor de Primagraos Comercio de Cereais LTDA - ME, visando o 

recebimento do valor de R$ 15.781,55 (...), representado pelos cheques 

do Banco Caixa econômica Federal, sob o número 000018, 000019, 

agência n°3927, Conta n°03000732-6. A parte reclamada não compareceu 

à audiência de conciliação designada, conforme termo anexo na 

movimentação id. n°10548354 apesar de devidamente citada e intimada(id. 

n°9119768). Assim, decreto-lhe a sua revelia, nos termos do art. 20, da 

Lei 9.099/95, tornando verdadeiros os fatos narrados na inicial, 

dispensando-se dilação probatória, tanto mais em decorrência dos fatos 

descritos na inicial, não contestados pela reclamada e demais documentos 

juntados, o que se constitui em prova material satisfatória para revelar a 

efetiva existência do débito. Posto isso, julgo procedente o pedido e 

condeno a parte promovida Primagraos Comercio de Cereais LTDA - ME a 

pagar à parte promovente Nilson Cesar Ertel o valor de R$ 

15.781,55(quinze mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais 

desde a data do ajuizamento da ação, e acrescidos de juros legais 

moratórios de 1% (um) por cento ao mês, este a contar da data da 

citação. Após o trânsito em julgado, passados 15 (quinze) dias sem 

pedido de execução de sentença por parte do credor, apresentando 

planilha do débito, devidamente atualizada, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Caso exista pedido de execução de 

sentença, nos termos do art. 52, IV, da Lei 9.099/95, converta a ação em 

processo de execução, remetendo-se os autos à conclusão. Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. 

Publicada e Registrada no Sistema PJe. Intime-se Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 10 de janeiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003388-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA MOLOSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003388-04.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CASSIANA 

MOLOSSI REQUERIDO: EXPRESSO RUBI LTDA Vistos. Trata-se de ação 

indenizatória em que Cassiana Molossi move em desfavor de Expresso 

Rubi LTDA, visando o recebimento do valor de R$ 9.370,00 (...). A parte 

reclamada não compareceu à audiência de conciliação designada, 
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conforme termo anexo na movimentação id. n°9826594 apesar de 

devidamente citada e intimada(id. n°9496192). Assim, decreto-lhe a sua 

revelia, nos termos do art. 20, da Lei 9.099/95, tornando verdadeiros os 

fatos narrados na inicial, dispensando-se dilação probatória, tanto mais em 

decorrência dos fatos descritos na inicial, não contestados pela 

reclamada e demais documentos juntados (fotos, bilhete de passagem, 

atestado médico etc), o que se constitui em prova material satisfatória dos 

fatos relatados e do desgaste físico e psíquico sofridos pela reclamantes. 

A reclamante comprou a passagem de Rondonópolis para Poxoréu com 

horário de saída para as 11:00 horas da manhã. Além do atraso 

exacerbado na saída, logo no início da viagem o ônibus apresentou defeito 

mecânico, que não foi solucionado, deixando a reclamante e demais 

passageiros ao tempo, sofrendo com sol e calor por horas, sem a devida 

assistência. Agrava o fato de ter ocorrido o problema próximo ao terminal 

de pedágio, ainda próximo da origem (Rondonópolis), há poucos 

quilômetros da cidade, fato que traria todas as possibilidades da empresa 

reclamada providenciar outro veículo para o transporte dos passageiros 

ao destino, ou, na pior das hipóteses, para retornar à cidade e 

proporcionar acomodações dígnas. Ao contrário, tiveram os passageiros 

que aguardar por horas até que o próximo ônibus da empresa, com saída 

às 15:00 horas de Rondonópolis, com vagas suficientes, acomodasse os 

passageiros para seguir viagem. Os fatos relatados, não impugnados pela 

reclamada e que por isso ganham status de veracidade, mesmo porque 

verossímeis com o acervo probatório juntado, são aberrantemente 

suficientes para proporcionar uma reparação de ordem moral à 

reclamante, que teve inclusive que receber atendimento médico em razão 

dos fatos, conforme atestado médico juntado. A empresa de transporte 

está sujeita ao princípio da responsabilidade objetiva, de forma que, não 

prestando um bom serviço, seguro e eficiente, é obrigada a reparar o 

dano, seja de ordem material ou moral, nos termos do artigo 14, do Código 

de Defesa do Consumidor. Portanto, diante do desgaste físico e psíquico 

sofridos pela reclamante, esta deve receber uma compensação pecuniária 

que traga um conforto e uma sensação de reparação. Atento aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda ao 

fato de que a reclamante precisou atendimento médico em razão do 

desgaste sofrido, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende 

aos objetivos da reparação e repressão. Posto isso, julgo procedente o 

pedido e condeno a parte promovida Expresso Rubi LTDA a pagar à parte 

promovente Cassiana Molossi o valor de R$ 7.000,00(sete mil reais), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% (um) por cento ao mês, ambos a contar da data 

desta sentença. Após o trânsito em julgado, passados 15 (quinze) dias 

sem pedido de execução de sentença por parte do credor, apresentando 

planilha do débito, devidamente atualizada, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Caso exista pedido de execução de 

sentença, nos termos do art. 52, IV, da Lei 9.099/95, converta a ação em 

processo de execução, remetendo-se os autos à conclusão. Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. 

Publicada e Registrada no Sistema PJe. Intime-se Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 07 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 190000 Nr: 3879-28.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 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, 06 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123599 Nr: 6157-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON LUIZ VALERIO, VELDECIR 

GAZZIERO, MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:MT 

11470, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 DELIBERAÇÕES

 Verifica-se que o réu Hamilton Luiz Valerio, regularmente citado, não foi 

encontrado para intimação no endereço constante nos autos (fl. 154), 

razão pela qual, decreto sua revelia e determino o prosseguimento do 

processo sem sua presença, nos termos do art. 367 do CPP.

Diante da insistência supra, designo o dia 10/05/2018 às 15:30 horas para 

oitiva da testemunha Alessandro Chagas de Oliveira.

Outrossim, concedo prazo de 5 dias para o Ministério Público informar o 

atual endereço da testemunha.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 147924 Nr: 3437-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA FRIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 DELIBERAÇÕES

 Verifica-se que o réu, regularmente citado, não foi encontrado para 

intimação no endereço constante nos autos (fl. 51), razão pela qual, 

decreto sua revelia e determino o prosseguimento do processo sem sua 

presença, nos termos do art. 367 do CPP.

Desde já, nos termos do art. 343 do CPP, decreto a perda de metade do 

valor da fiança em benefício da Conta Única, em conformidade com o 

provimento 33/2014-CGJ/MT.

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 17/05/2018 às 15:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 197345 Nr: 7482-12.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar GIOVANE 

ROCHA OLIVEIRA qualificado nos autos, às penas do artigo 16, paragrafo 

único, inciso III, da Lei 10.826/03.Passo à dosimetria da pena.As penas 

previstas para este crime são de reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.Atento 

ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, reputo como prejudicial os motivos do 
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crime, vez que de acordo com o quanto apurado pela Policia Civil os 

artefato explosivos encontrados em poder do réu seriam usados para o 

cometimento de novos crimes, qual seja, explosão da DERF local e da 

Cadeia Publica por ordem de uma facção criminosa conhecida como 

“Comando Vermelho”, razão pela qual, fixo-a em 4 anos de reclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201144 Nr: 8956-18.2017.811.0037

 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): MARCOS FARIAS QUEIROZ, JOSE LUIZ 

PEREIRA DA CRUZ, FLAVIO ALVES DE LIMA, JOEL DA SILVA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762, VALMIRO 

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:MT. 9331

 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- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado dos 

acusados 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.

Primavera do Leste-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 149145 Nr: 3924-03.2015.811.0037

 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): EDERSON RIBAS NABUCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 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, 07 de fevereiro de 2018.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000472-85.2017.8.11.0040

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:

RODRIGUES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000472-85.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de 

RODRIGUES TRANSP. E LOG LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 4808713 e ss. Entre um ato e outro, 

anteriormente a triangularização processual, o autor requereu a 

desistência (id. 10640799). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, 

a desistência pode ser definida como "a abdicação expressa da posição 

processual alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se 

vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se 

fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do processo com 

resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos apenas 

processuais, não atingindo o direito material que permanece incólume. 

Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de RODRIGUES 

TRANSP. E LOG LTDA, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo 

Civil. CUSTAS, se houver, pela parte autora. DECLARO esta PUBLICADA 

com a inserção no Sistema PJE. Relativamente ao pleito de baixa da 

restrição judicial, anoto que inexiste qualquer determinação de bloqueio. 

Quanto à baixa do nome/CPF dos órgãos de proteção ao crédito, tal 

incumbência cabe a parte autora, eis que procedeu a inserção 

administrativamente. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005491-72.2017.8.11.0040

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:

ANTENOR DJALMA PELETTI (EXECUTADO)

ARLINDO FIOREZE (EXECUTADO)

LAURO ALMIDES PELETTI (EXECUTADO)

 

Autos nº 1005491-72.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de execução extrajudicial promovida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – 

SICREDI CELEIRO DO MT em desfavor de ANTENOR DJALMA PELETTI, 

ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 

10436079 e ss. Em id. 10787629, anteriormente ao recebimento da inicial a 

exequente requereu a desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do 

CPC. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser 

definida como "a abdicação expressa da posição processual alcançada 

pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao contrário do que 

ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão 

articulada (causa de extinção do processo com resolução de mérito), a 

desistência da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o 

direito material que permanece incólume. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação do demandado, haja vista que ainda não 

ocorreu a triangularização processual. Assim, HOMOLOGO a desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT em 

desfavor de ANTENOR DJALMA PELETTI, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Estatuto Adjetivo Civil. CUSTAS, se houver, pela exequente. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos. DECLARO esta PUBLICADA com a inserção no 

PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma 

vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 03 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000097-84.2017.8.11.0040

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:
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JULIO ANDRASKI (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000097-84.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de JULIO ANDRASKI, 

ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 

4600186 e ss. Entre um ato e outro, anteriormente a triangularização 

processual, o autor requereu a desistência (id. 10841074). Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser definida como "a 

abdicação expressa da posição processual alcançada pelo autor, após o 

ajuizamento da ação". Como se vê, ao contrário do que ocorre com a 

renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão articulada 

(causa de extinção do processo com resolução de mérito), a desistência 

da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o direito 

material que permanece incólume. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, 

para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO proposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

desfavor de JULIO ANDRASKI, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. CUSTAS, se houver, pela parte autora. DECLARO esta 

PUBLICADA com a inserção no Sistema PJE. Relativamente ao pleito de 

baixa da restrição judicial, anoto que inexiste qualquer determinação de 

bloqueio. Quanto à baixa do nome/CPF dos órgãos de proteção ao crédito, 

tal incumbência cabe a parte autora, eis que procedeu a inserção 

administrativamente. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001301-66.2017.8.11.0040

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:

KEITI JAQUELINE GASS 02927746133 (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001301-66.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de 

KEITI JAQUELINE GASS, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 5516779 e ss. Entre um ato e outro, anteriormente a 

triangularização processual, o autor requereu a desistência (id. 

11458972). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência 

pode ser definida como "a abdicação expressa da posição processual 

alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao 

contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se 

fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do processo com 

resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos apenas 

processuais, não atingindo o direito material que permanece incólume. 

Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de KEITI 

JAQUELINE GASS, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. 

CUSTAS, se houver, pela parte autora. DECLARO esta PUBLICADA com a 

inserção no Sistema PJE. Relativamente ao pleito de baixa da restrição 

judicial, anoto que inexiste qualquer determinação de bloqueio. Quanto à 

baixa do nome/CPF dos órgãos de proteção ao crédito, tal incumbência 

cabe a parte autora, eis que procedeu a inserção administrativamente. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez 

certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000004-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO LUIS DAMIANI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000004-24.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Cuida-se de ação monitória proposta por FIAGRIL LTDA em 

desfavor de CASSIANO LUIS DAMIANI, ambos devidamente qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio 

acompanhada com os documentos de id. 4550209 e ss. Despacho inicial, 

id. 4568289. Entre um ato e outro, através do petitório de id. 11528856, as 

partes informaram que se compuseram amigavelmente, pugnando pela 

homologação da avença e a extinção do feito (id. 11528869 e ss). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Sem delongas desnecessárias, presentes os requisitos 

autorizadores, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes FIAGRIL 

LTDA e CASSIANO LUIS DAMIANI, que passa a fazer parte integrante da 

presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, na forma do artigo 487, inciso III, 

alínea ‘b” do Código de Processo Civil. CUSTAS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas partes. PUBLICADA com a 

inserção no PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. TRANSITADA EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 06 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003084-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIEL JOSE HARTMANN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003084.30.2016.8.11.0040 (PJE) Requerente: Fiagril Ltda 

Requerido: Adiel José Hartmann Vistos etc. Cuida-se de Ação Monitória 

ajuizada por Fiagril Ltda em face de Adiel José Hartmann, ambos 

qualificados nos autos, asseverando ser credora da quantia de R$ 

119.493,60 (cento e dezenove mil, quatrocentos e noventa e três reais e 

sessenta centavos), representada pelas duplicadas e respectivas notas 

fiscais que instruem a inicial, que veio instruída com os documentos que 

constam do Id. 3695966 e ss. Decisão inicial determinando a emenda, Id. 

3698497. Petição informando e comprovando o recolhimento das custas 

remanescentes, Id. 42469405 e ss. Certidão positiva de citação e 

intimação do requerido, Id. 5827259. Manifestação pelo requerido, Id. 

6670752 e ss. A pedido do requerido, designou-se audiência de tentativa 

de conciliação perante o CEJUSC. Ainda nesta oportunidade, indeferiu-se 

o pedido de Justiça Gratuita por ele formulado, tudo conforme consta do 

Id. 8783378. A tentativa de conciliação restou impossibilitada, Id. 9679709. 

Requerimento da autora pela conversão do mandado monitório em 

mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2º do CPC, conforme se 

infere do Id. 10488430. É o breve relato. Decido. Pois bem. De início, 

considerando que o demandado, mesmo devidamente citado e intimado, 

deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de embargos 

monitórios e/ou efetuar o pagamento do valor indicado na inicial, visto que 

limitou-se a requerer a designação de audiência perante o CEJUSC local, 
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DECRETO-LHE a REVELIA, em consonância com o disposto no art. 344 do 

NCPC. No mais, dispõe o art. 701, §2º, do Código de Processo Civil, in 

verbis: Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. (...) 

§ 2o 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, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. 

Assim, o fato objetivo narrado na exordial produz como consequência a 

obrigação do demandado proporcionar à requerente o pagamento do valor 

representado pelos documentos que instruem a inicial, impondo-se a 

procedência do pedido, máxime diante da prova literal da existência do 

débito e de seu não pagamento. Ante o exposto, DECLARO constituído, de 

pleno direito, o título executivo judicial em demérito do requerido, na quantia 

de R$ 121.235,15 (cento e vinte e um mil, duzentos e trinta e cnco reais e 

quinze centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da presente data. Após o 

decurso do prazo recursal, INTIME-SE a parte autora para encartar aos 

autos planilha de débito atualizada. Em seguida, CITE-SE e INTIME-SE o 

devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento, sob 

pena de incorrer na multa de 10% sobre o valor da dívida. Por oportuno, 

com fundamento no art. 85, § 2º do CPC, FIXO os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor do débito. Não havendo pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE o necessário ao prosseguimento da execução. P.R.I.C. Às 

providências. Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005925-61.2017.8.11.0040

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:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (RÉU)

FABIO GARCIA ALVARENGA (RÉU)

 

1005925-61.2017.8.11.0040 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, 7 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-83.2017.8.11.0040

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:

FERTIMEX COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E REPRESENTACAO 

LTDA (EXECUTADO)

TATIANE DANTAS DE ABREU GAVASSO (EXECUTADO)

FABIO GAVASSO (EXECUTADO)

 

Autos n° 1000207-83.2017.8.11.0040. 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., 05 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003329-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. V. M. S. (RÉU)

 

Autos nº 1003329-07.2017.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

autora para manifestar-se acerca da certidão encartada em id. 9911190. 

Oportunamente, CONCLUSOS. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001467-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ANTONIO TONIAZZO LEMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

 

Autos n° 1001467-98.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação 

indenizatória por danos materiais e morais proposta por DANIEL ANTONIO 

TONIAZZO LEMOS em desfavor de SAGA SUPERCENTER COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial de id. 5610794, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 56110798. Despacho inicial, id. 

7321489. A sessão de mediação judicial restou infrutífera, id. 8295067. 

Devidamente citado, a demandada apresentou contestação em id. 

8718386, oportunidade que trouxe aos autos os documentos de 8718552. 

Impugnação à contestação, id. 9147056. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo mais preliminares a serem 

enfrentadas, estando às partes devidamente representadas e, presentes 

as condições da ação e demais pressupostos processuais, DECLARO O 

FEITO SANEADO nos termos do art. 357 do CPC. Em cumprimento ao 

disposto no art. 357, II e III do atual CPC, anoto que a prova deverá recair 

sobre o seguinte: caracterização do dano material e moral indenizável, 

sem prejuízo de outros pontos controvertidos a serem sugeridos pelas 

partes no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão. 

Nos termos do art. 357, III do CPC, o ônus da prova observará o disposto 

no art. 373, incisos I e II do mesmo diploma legal. INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem quanto às provas que 

pretendem produzir, assinalando que o silêncio se entendido como 

concordância com o julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo 

acima, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003148-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDE FRIZON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR TELOKEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos nº 1003148-06.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de 

cumprimento de sentença promovido por ALEXIA FRIZON TELOKEN e 

TASSO FRIZON TELOKEN, representados pela genitora ROSENILDE 

FRIZON em face de VILMAR TELOKEN, todos devidamente qualificados 

nos autos, visando o recebimento das pensões alimentícias vencidas no 

período de julho/2016 a março/2017, no montante de R$ 4.624,36 (quatro 

mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos). Despacho 
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inicial, id. 8695213. Devidamente citado, o executado apresentou 

“contestação” em id. 9074680, oportunidade em que requereu a 

conversão ao rito ordinário, sob o argumento de que trata-se de ação de 

cobrança, uma vez que no acordo entabulado restou estabelecido que as 

partes poderiam mudar o convencionado. Asseverou ainda, que houve 

alteração na situação financeira tanto dos exequentes quanto do 

executado. Requer ainda, o abatimento do valor percebido a título de 

pensão do INSS pelo exequente Tasso Frizon Teloken. Encartou aos autos 

os documentos de id. 9074741. O Parquet manifestou-se em id. 9138775, 

opinando pela expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, 

bem como protesto do débito. Os exequentes manifestaram-se em id. 

9160655. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Pois bem. In casu, não obstante os argumentos do executado, 

entendo que não merecem acolhida, conforme passo a expor. 

Relativamente ao pleito de mudança do rito processual, anoto que 

totalmente descabido tal pedido, posto que em conformidade com o 

estatuto processual vigente. Ademais, não obstante o executado afirme 

que o acordo entabulado contém cláusula prevendo o pagamento da 

pensão alimentícia em valor menor, em análise detida no pacto, verifico 

que tal ressalva consta tão somente no tópico III – DA GUARDA DOS 

FILHOS E DA VISITAÇÃO, nada sendo mencionado com relação aos 

alimentos que consta no tópico IV (id. 8275333). De mais a mais, incabível 

também a compensação do valor relativo a pensão alimentícia com o 

crédito relativo ao pagamento do plano de saúde e previdência privada, 

pois inadmissível a alteração unilateral pelo devedor da forma como se 

dará a prestação da obrigação estabelecida na decisão judicial. Aliado a 

isso, dispõe o art. 1.707 do Código Civil o seguinte: “Pode o credor não 

exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o 

respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora.” Por 

sua vez, o art. 373, inciso II, do mesmo diploma dispõe que: “A diferença 

de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto: (....); II - se uma 

se originar de comodato, depósito ou alimentos;” No mais, o recebimento 

de pensão do INSS pelo filho menor não implica em exoneração do dever 

do genitor/devedor ao pagamento de alimentos. Incabível ainda, o pedido 

de suspensão do presente feito até o julgamento da ação revisional, pois o 

esta não tem o condão de suspender a ação executiva em curso. Posto 

isso, REJEITO a impugnação apresentada pelo devedor, DETERMINANDO o 

prosseguimento da execução. 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., 

02 de fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. T. R. N. (AUTOR)

IGOR TRABA RE NAVARRO (AUTOR)

MARIA SUELI DA SILVA TRABA RE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000794-08.2017.8.11.0040 

AUTOR: MARIA SUELI DA SILVA TRABA RE, IURI TRABA RE NAVARRO, 

IGOR TRABA RE NAVARRO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS EM RICOCHETE 

interposta por MARIA SUELI DA SILVA TRABA RÉ, IURI TRABA RÉ 

NAVARRO e IGOR TRABA RÉ NAVARRO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambas devidamente 

qualificadas nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. 

Juntados documentos que acompanham a inicial em ID. 4940535 e ss. 

Deferida a AJG em ID. 5041730 designou-se audiência de conciliação bem 

como fora determinada a citação da requerida. Audiência de conciliação 

restou inexitosa, ID. 8295392. Citada, a requerida apresentou contestação 

em ID. 9026454, juntando documentos em ID. 9026486 e ss. Impugnação à 

contestação em ID. 9499808. É o relatório. Decido. Tendo em vista 

inexistência de preliminares a serem analisadas, declaro o presente feito 

saneado. Ademais, em atenção ao pedido de inversão do ônus da prova 

pugnado pela autora, passo a análise em questão. Em que pese se tratar 

de relação consumerista vislumbrada nos presentes autos, fato é que o 

referido instituto previsto no art. 6º, VIII, do CDC, é aplicado quando a 

produção de prova pelo consumidor se torne excessivamente onerosa ou 

impossível de ser produzida, tendo em vista sua hipossuficiência e 

vulnerabilidade. No entanto, não é o caso dos presentes autos, visto que 

não se verifica a incidência de tais óbices para a juntada pela autora de 

provas do fato constitutivo de seu direito. Nesse sentido, entendimento 

autorizado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “Cabe ao 

autor trazer prova cabal do fato constitutivo do seu direito, principalmente 

quando, pela natureza da situação fático-processual, a inversão do ônus 

da prova se tornar impossível, por ensejar a prescrição de prova 

diabólica, que nada mais é do que a produção de fato negativo.” (grifei) 

(Ap 433/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, J. 08/03/2017, DJE 10/03/2017)” Sendo assim, em 

atenção ao disposto no art. 357, III, do NCPC, a distribuição do ônus da 

prova resta definida conforme disciplinado pelo art. 373, I e II, do NCPC. Em 

cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, anoto que a prova 

deverá recair sobre o seguinte: conduta da vítima, falha na prestação de 

serviços pela requerida, caracterização do dano material e moral 

indenizável, sem prejuízo de outros pontos controvertidos a serem 

sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação 

desta decisão. Especifico os meios de prova admitidos como sendo 

documental, testemunhal e pericial. INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestarem quanto as provas que pretendem produzir, 

assinalando que o silêncio se entendido como concordância com o 

julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. Transcorrido o prazo, certifique-se. Às providências. 

Sorriso/MT, 02 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005024-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

 

1005024-93.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. 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. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004870-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

IRONI ANTONIO DONATO (EXECUTADO)

FERNANDO VINCENSI DONATO (EXECUTADO)

SANDRA VINCENSI DONATO (EXECUTADO)

 

1004870-75.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. 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. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000712-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO AVENIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIANA MIGNOLI ZUFFO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000712-11.2016.8.11.0040 Vistos etc. INDEFIRO o pleito de id. 

10389666, eis que sequer houve a tentativa de citação dos executados, 

pois conforme se visualiza pelos ids. 9690493 e 10314497, apesar de 

intimado o exequente não efetuou o pagamento da diligência. Desta feita, 

INTIME-SE a parte exequente através de seu patrono para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo in albis, 

INTIME-SE a parte exequente através de seu representante legal para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 05 de 

Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005402-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ANDRE GONCALVES COSTA (EXECUTADO)

 

1005402-49.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. 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. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003554-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACIR MAGALHAES ANTUNES JUNIOR (REQUERIDO)

 

Autos n° 1003554-61.2016.8.11.0040 Vistos etc. DEFIRO o pedido de 

suspensão formulado em id. 10562527. ANOTE-SE. REMETAM-SE os 

autos ao arquivo provisório. Decorrido o prazo sem manifestação da parte 

autora, INTIME-SE o requerente para requerer o que entender de direito, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Por 

fim, PROCEDAM-SE as anotações relativas aos novos patronos, id. 

11545460. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 05 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001813-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MJD SINALIZACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS SOARES DA SILVA OAB - 714.634.101-15 (REPRESENTANTE)

 

Autos nº 1001813.83.2016.8.11.0040 (PJE) Requerente: Kelly Correa 

Soares da Silva representada por seu genitor Marcos Soares da Silva 

Requerido: MJD Sinalizações e Construções Ltda Sentença homologatória 

acordo Vistos etc. Cuida-se de Ação de Reparação de Danos ajuizada por 

Kelly Correa Soares da Silva representada por seu genitor Marcos Soares 

da Silva em face de MJD Sinalizações e Construções Ltda, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial (Id. 

1952622), instruída com documentos (Id. 1952640 e ss). Despacho inicial 

(Id. 1955253). A tentativa de conciliação restou infrutífera, Id. 4463984. 

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação e documentos 

(Id. 4747918 e ss). Sobre a contestação apresentada, a parte autora 

manifestou-se a seguir (Id. 4960430). Em seguida, as partes noticiaram a 

realização de acordo, Id. 7766640. Parecer contrário do MPE, Id. 

10458187. É o breve relato. Decido. Do breve relato acima é possível 

verificar que cuida a presente ação de indenização decorrente de 

acidente de trânsito ajuizada pela menor Kelly Correa Soares da Silva 

representada por seu genitor Marcos Soares da Silva em face de MJD 

Sinalizações e Construções Ltda. Após apresentação de defesa pela ré, 

as partes, devidamente representadas por seus respectivos Advogados, 

entabularam acordo nos termos que consta da petição inserida sob o Id. 

7766640, requerendo sua homologação e consequente extinção do 

processo. Ocorre que, havendo interesse de incapaz, colheu-se o 

parecer do MPE que, por seu representante legal opinou pela não 

homologação da avença, ao argumento de que o acordo representa 

prejuízo ao interesse da autora. Pois bem. Inobstante as razões invocadas 

pelo órgão ministerial, não tendo o presente processo sequer sido 

saneado, entendo prematuro a afirmação de efetivo prejuízo ao interesse 

da menor-autora, visto que, não há elementos nos autos para se afirmar 

que, se procedente a pretensão exposta na inicial, os valores da eventual 

condenação superariam consideravelmente o valor estipulado na avença 

firmada. De mais a mais, não se pode olvidar que ambas as partes, autora 
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e requerida, estão devidamente assistidas por profissionais habilitados, 

não se podendo presumir que deixaram de ser orientadas quanto aos 

efeitos do acordo firmado. Nessa esteira, não vislumbrando este Juízo 

efetivo prejuízo ao interesse da menor, a despeito do parecer contrário do 

MPE, homologo a avença firmada no bojo da petição que consta do Id. 

7766640, cujos termos e condições passam a integrar a presente 

sentença e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Novo Código de 

Processo Civil. CUSTAS processuais pela parte-ré. Honorários na forma 

acordada. HONORÁRIOS advocatícios, na forma avençada pelas partes. 

P.R.I.C. Cientifique-se o MPE. Transitada em julgado a presente sentença, 

certifique-se e arquive-se. Sorriso/MT, 06 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002774-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO KORBES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

 

Autos nº 1002774.24.2016.8.11.0040 (PJE) Requerente: Mario Korbes 

Requerido: Banco do Brasil S/A Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Mário Korbes em 

face do Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial (Id. 3280355), instruída com documentos 

(Id. 3282659 e ss). Decisão inicial, Id. 3291482. A sessão de conciliação 

restou infrutífera, Id. 4853334. Certificou-se o decurso do prazo sem 

oferecimento de contestação, Id. 5540388. Diante da certidão acima, 

decretou-se a revelia do requerido, bem como determinou-se a intimação 

do autor para informar se pretende produzir provas, ou ainda, se 

concorda com o julgamento antecipado da lide, Id. 11153624. Autor requer 

o julgamento antecipado da lide, Id. 11228011. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Estando presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, tendo este Juízo decretado a revelia da 

parte-ré e, por fim, tendo o autor expressamente dispensado a produção 

de outras provas, além daquela que já constam dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide, o que faço com espeque no art. 355, inciso I 

do CPC. Pois bem. De pronto, convém anotar que a despeito da revelia da 

parte-ré, a veracidade dos fatos narrados na peça inaugural é relativa, 

visto que a parte não se exime de demonstrar os fatos constitutivos do 

seu direito, assim como o Julgados não se vincula ao acolhimento da 

pretensão expostas na peça preambular. Consoante já relatado acima, 

tratam os autos de pedido de indenização por danos morais, ante a 

alegação do autor de ter permanecido na fila de atendimento da 

instituição-ré, além do tempo previsto em lei, agindo assim, em 

desconformidade com a Lei Municipal nº 1.041/2002, art. 1º. Direito ao 

ponto, embora a parte autora tenha alegado que o tempo de espera na fila 

da instituição bancária foi além do permitido em lei, não comprova nos 

autos tal informação, eis que apenas juntou senha constatando o horário 

de chegada (ID. 3282687), registrado às 11h:08min. Assim, ainda que 

tivesse restado sobejamente demonstrado o prazo excedente de espera 

pelo autor, tem-se que hipótese em comento não é capaz de levar a 

presunção de violação aos direitos da personalidade que caracterizariam 

o abalo moral alegado. O simples fato de ter ocorrido o fatídico, embora 

desagradável não só para o Reclamante, mas também para a Reclamada, 

não leva à conclusão inexorável e automática de que tal fato causou 

sofrimento de ordem moral à parte contrária. Não fosse assim, todo 

desacordo comercial ou divergência entre as pessoas acarretaria, de per 

si, indenização por dano moral, ideia que se afasta ante o princípio geral 

do direito da vedação ao enriquecimento sem causa, e o fato de que 

dissabores da vida moderna, como divergências no âmbito profissional e 

comercial, embora gere efeitos jurídicos, não necessariamente gerarão 

danos de ordem moral, pois o abalo moral deve estar satisfatoriamente 

comprovado, o que não se verifica, ao ver deste Juízo, neste caso 

concreto, que se tratou, quando muito, de dissabores comuns e 

corriqueiros à vida em sociedade, notadamente no âmbito comercial. 

Destarte, conclui-se que no caso vertente, ainda que o fato tenha 

causado transtorno ao autor, o que, diga-se de passagem sequer foi 

demonstrado nos autos, não se pode, por conta disso, chegar-se à 

conclusão de que necessariamente houve dano moral. Não se pode, 

portanto, banalizar o direito constitucional ao dano moral (art. 5º, V e X, da 

Constituição Federal), devendo, ao ver deste Juízo, ficar reservado a 

situações excepcionais, de efetiva e grave violação de valores internos 

do indivíduo, o que certamente não é, ao ver deste Juízo, o caso destes 

autos, de forma que é de rigor o reconhecimento da improcedência do 

pedido inicial. Desta forma, entendo que não merece prosperar a 

pretensão da parte autora, pois ainda que estivesse demonstrado que o 

período que permaneceu dentro do banco, este está dentro da 

razoabilidade, não havendo ofensa aos direitos da personalidade, muito 

menos ao princípio da dignidade da pessoa humana, não passando tudo 

de mero aborrecimento. Nesse sentido é a jurisprudência de nosso 

tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DANO MORAL – 

ESPERA EM FILA DE BANCO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – MERO 

DISSABOR E ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. “ (...) 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a hipótese 

de mera violação de legislação municipal ou estadual, que estabelece o 

tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o 

direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos 

acometidos ao autor. No caso, deve ser demonstrada a situação fática 

provocadora do dano. (...) (Ap 179841/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 

18/04/2017, DJE 25/04/2017) É também, questão pacificada no STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 

DEMORA NO ATENDIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. MERO DISSABOR. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...) O pouco tempo de espera em fila 

de banco não tem o condão de expor a pessoa a vexame ou 

constrangimento perante terceiros, não havendo que se falar em intenso 

abalo psicológico capaz de causar aflições ou angústias extremas. 2. 

Situação de mero aborrecimento ou dissabor não suscetível de 

indenização por danos morais (...)(STJ - AREsp: 537311 PR 

2014/0153891-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, DJ 18/11/2014) Posto 

isso, deixo de acolher o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e despesas processuais, ficando suspensa a cobrança por 

ser beneficiária da Justiça Gratuita. Honorários indevidos face a revelia do 

banco-réu. Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

arquive-se, mediante as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Às 

providências. Sorriso/MT, 06 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002853-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOBALDO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gaúcho de Tal (REQUERIDO)

 

Autos nº 1002853.03.2016.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Cuida-se de pedido 

de Tutela Provisória Cautelar antecipada de Busca e Apreensão ajuizada 

por Giobaldo Dias da Silva em face de Gaúcho de Tal, consoante fatos 

narrados na inicial, Id. 3315258. Decisão inicial de concessão da medida 

postulada, Id. 3321672. Certidão negativa, Id. 4271658. Procedeu-se a 

citação editalícia do requerido (Id. 8303870 e ss). A DPE ofertou defesa 

por negativa geral, Id. 10450945. É o breve relato. Decido. Com efeito, 

compulsando detidamente os autos em tela, em especialmente a peça 

inaugural, verifico que a mesma não preenche os requisitos da petição 

inicial insculpidos nos art. 319 do CPC, visto que indica a pessoa do réu 

como Gaucho de tal e sequer faz a qualificação indireta do mesmo. Nessa 

esteira, oportunizo à parte autora a emenda da petição inicial no prazo de 

10 (Dez) dias, de modo a adequá-lo aos termos do art. 319 e ss. do CPC, 

sob pena de extinção do processo face a inépcia da peça inaugural. Às 

providências. Sorriso/MT., 06 de Fevereiro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005259-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALEXSANDRO LUIZ BIONDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

 

Autos n° 1005259-60.2017.8.11.0040. Requerente: Eliane Maria da Silva 

Requerido: Alexsandro Luiz Biondo Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de divórcio c.c. partilha de bens, guarda e 

alimentos promovida por ELIANE MARIA DA SILVA em desfavor de 

ALEXSANDRO LUIZ BIONDO, ambos devidamente qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 10251072 e ss. Recebida a inicial, 

determinou-se a citação do executado (id. 10352488). Citado, o executado 

manifestou-se em id. 10731390, o requerido manifestou-se nos autos 

requerendo a redesginação da audiência e/ou extinção do processo sem 

exame do mérito em razão da litispendência com relação ao processo 

1002067.22.2017.8.11.0040 em tramite perante a 3ª Vara Cível desta 

Comarca, a qual foi distribuída em 27/04/2017 Id. 10731390. Determinou-se 

a juntada de cópia da petição inicial de divórcio distribuída na 3ª Vara (id. 

11084312). Em cumprimento a determinação supramencionada o requerido 

manifestou-se em id. 11429506. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Pois bem. Prescreve o artigo 485, 

inciso V, da Lei Adjetiva Civil, que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...); V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência 

ou de coisa julgada; É a realidade dos autos, haja vista que os pedidos 

formulados na presente demanda já são objetos da presente ação n. 

1002067-22.2017.8.11.0040, interposto em 31/05/2017. Assim, 

considerando a existência de outra demanda com as mesmas partes e 

causa de pedir, resta caracterizada a litispendência, devendo ser extinto o 

presente feito. Assim, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O 

PRESENTE FEITO promovido por ELIANE MARIA DA SILVA em desfavor de 

ALEXSANDRO LUIZ BIONDO, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que a parte autora é 

beneficiária da AJG. DECLARO PUBLICADA com a inserção no PJE. 

DISPENSADO o registro nos termos que dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT. TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

CIENTIFIQUE-SE o Parquet. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 06 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: 1000974-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gilberto Vieira da Silva (RÉU)

MARCOS ROBERTO VIEIRA DA SILVA (RÉU)

MARIA EUNICE OLIVEIRA DA SILVA ALVES (RÉU)

LINDINALVA OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA (RÉU)

MARIA DO SOCORRO DIGMAYER (RÉU)

GEIZA GONZAGA DA SILVA (RÉU)

 

Autos nº 1000974-24.2017.8.11.0040. Sentença homologatória de acordo 

Vistos etc. Cuida-se de ação de prestação de alimentos promovida por 

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA em desfavor de MARIA DO SOCORRO 

DISMAYER, MARIA EUNICE OLIVEIRA DA SILVA ALVES, GILBERTO 

VIEIRA DA SILVA, LINDINALVA OLIVEIRA DA SILVA, GEIZA GONZAGA 

DA SILVA e MARCOS ROBERTO VIEIRA DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial 

de id. 4988073, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 4988078 

e ss. Despacho inicial (id. 6855909). Na oportunidade da Sessão de 

Mediação, a autora e os requeridos Gilberto Vieira da Silva e Marcos 

Roberto Vieira da Silva entabularam acordo com relação aos alimentos (id. 

8739952), com o qual aquiesceu o Parquet (id. 8800443), sendo o mesmo 

homologado em id. 9245189. Em id. 10397038, pugnou-se pela juntada do 

acordo entabulado entre a requerente e a demandada Maria Eunice 

Oliveira da Silva Alves, o qual se visualiza em id. 10397059. Logo adiante, 

em id. 10673642, noticiou o acordo entabulado entre a requerente e a 

demandada Lindinalva Oliveira da Silva (id. 10673658). Pela decisão de id. 

10867505 e, em razão do acordo entabulado entre a demandante e a 

requerida Maria Eunice de Oliveira estar subscrito tão somente pelo 

mesmo patrono, em desconformidade com o §6º, do art. 15 da Lei n. 

8.906/94, determinou-se a intimação das partes para sanarem a 

irregularidade. Em id. 11470431, o patrono da requerente e da requerida 

Maria Eunice pugnou pela reconsideração da decisão supramencionada, 

bem como juntou o acordo celebrado devidamente assinado pela requerida 

Maria Eunice, conforme se visualiza em id. 11470488. O ministério Público 

posicionou-se favorável ao acordo (id.11494798). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas, ante a juntada do 

acordo entabulado entre a autora e a demandada Maria Eunice Oliveira da 

Silva Alves, devidamente subscrito pela requerida (id. 11470488), bem 

como o acordo entabulado entre a requerente e a demandada Lindinalva 

Oliveira da Silva Moreira (id. 10673658), em consonância com o parecer 

ministerial, HOMOLOGO as avenças a fim de que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, na forma do art. 487, III, ‘b’, do CPC. No mais, CERTIFIQUE 

a Secretaria da Vara acerca da citação das demais requeridas, bem como 

quanto a realização da sessão de mediação anteriormente aprazada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 06 

de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003752-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (RÉU)

 

Autos nº 1003752.98.2016.8.11.0040 (PJE) Embargos de Declaração 

Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por 

Pedromar Transportes Ltda em desfavor de Louis Freyfus Commodities 

Brasil S/A, com relação à sentença proferida nos autos (Id. 11309771), 

alegando que a mesma é contraditória, eis que, embora tenha decretado a 

revelia da ré, este Juízo condenou a ora embargante ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência aos Advogados da requerida. A 

Secretaria da Vara DEIXOU DE CERTIFICAR A TEMPESTIVIDADE DOS 

EMBARGOS. É o breve relato. Decido. De pronto, anoto que, a despeito da 

ausência de certificação, verifico do andamento processual a 

tempestividade dos embargos apresentados, motivo pelo qual passo ao 

exame do mesmo. 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.” Pois bem. Examinando minudentemente a sentença prolatada, 

resta flagrante a contradição apontada pela embargante, eis que, se a 

parte-ré é revel e sequer constituiu Advogado nestes autos, indevida a 

sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Nesse 

sentido, PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO 

À AÇÃO RESCISÓRIA – EXECUÇÃO FISCAL – VIOLAÇÃO À LITERAL 

DISPOSIÇÃO DE LEI – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 173 E 174 DO 

CTN – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 173, I, DO CTN ESCOAMENTO – 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – ARTIGO 174 DO CTN – 

REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA 

DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA 

INDEVIDA – CONTRADIÇÃO DEMONSTRADA – VÍCIO SANADO – DECISÃO 

MODIFICADA EM PARTE – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE. 

Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada a contradição, 

quanto à fixação dos honorários advocatícios, quando o réu apesar de 

citado, não apresenta contestação, nem constitui advogado, haja vista que 
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não há trabalho a ser remunerado. (ED 169612/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017) 

Portanto, a vista do que restou acima exposto, urge acolher a pretensão 

exposta no bojo dos embargos manejados, de modo que, no que tange a 

condenação em honorários, a sentença proferida passa a ter a seguinte 

redação: “Ante a sucumbência parcial, as custas e despesas processuais 

deverão ser divididas proporcionalmente entre as partes. Honorários 

advocatícios de 15% sobre o valor da condenação devido pela 

empresa-ré ao(s) Patrono(s) da empresa-autora, na forma do art. 85, § 2º 

do CPC.” P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 06 de Fevereiro de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001674-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SADY CASONATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001674.97.2017.8.11.0040 (PJE) Requerente: Sady Casonatto 

Requerido: Banco do Brasil S/A Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se 

de Ação Declaratória de Prescrição de Título, Decadência do Direito de 

Ação e Pedido de Extinção de Hipoteca c.c. Tutela de Urgência ajuizada 

por Sady Casonatto em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial (Id. 5880474), 

instruída com documentos (Id. 5880475 e ss) Petição de emenda, Id. 

6131286. Decisão inicial, Id. 7344744. Habilitação do banco-requerido e 

seus Advogados, Id. 8097770 e ss. A sessão de conciliação restou 

infrutífera, Id. 9366697. Certificou-se o decurso do prazo sem 

oferecimento de contestação, Id. 9988498. Diante da certidão acima, o 

autor manifestou-se pela decretação da revelia do banco-réu, bem como 

pelo julgamento antecipado da lide, Id. 10138831. Manifestação do 

banco-requerido no que pertine aos efeitos da revelia, Id. 10391011. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. Pois bem. Ante o teor da certidão que 

consta do evento 9988498, com fundamento no art. 319 do CPC decreto a 

revelia do banco-réu. Todavia, considerando que os efeitos da revelia 

operam-se somente sobre a matéria fática e não de direito, aliado ao fato 

de que a prescrição constitui matéria de ordem pública, passo a examinar 

as teses apresentadas pela parte autora. Situando a questão, afirma o 

autor em sua peça inaugural que celebrou com o banco-réu as operações 

financeiras representadas pelas seguintes Cédulas Rurais Pignoratícias 

Hipotecárias: 94/00575-3 com vencimento em 30/09/1995, 94/005765-1 

com vencimento em 30/09/1995 e 96/70272-9, com vencimento em 

31/10/2002, sendo constituídas garantias hipotecárias sobre o bem imóvel 

matriculado sob nº 4771 do CRI de Rosário Oeste/MT, que após 

transferência, originou a matrícula 2259 do CRI de Sorriso/MT e, após 

registro do georreferenciamento resultou na atual matrícula nº 49.980 do 

mesmo CRI. Salienta que as referidas hipotecas estão inscritas à margem 

da matrícula do imóvel do autor sob os seguintes registros: R-16/4771, 

R-15/4771 e R-4/2259. As Cédulas de nºs 94/00573-3 e 94/000576-1 

foram devidamente quitadas, porém, não foi dado baixa nos gravames. Já 

quanto a Cédula nº 96/70272-9, foi requerido ao banco-réu a 

disponibilização de extrato a fim de aferir a existência de pendência. 

Todavia, mesmo devidamente notificado extrajudicialmente, o requerido 

deixou de manifestar-se e, tampouco realizou as baixas. Com base 

nesses fatos, o autor requer o deferimento da tutela de urgência para 

determinar o cancelamento das hipotecas gravadas sobre o imóvel 

matriculado sob nº 49.980 do CRI de Sorriso, registros R-16/4771 e 

R-4/229. Pois bem. De pronto, urge anotar que presente sentença 

analisará os fundamentos da inicial com relação às Cédulas Rurais 

Pignoratícias e Hipotecárias nºs 94/00575-3 (Id. 5880484) e 94/000576-1 

(Id. 5880489), eis que, em petição de aditamento (Id. 6131586), o autor 

excluiu o pedido com relação à Cédula nº Cédula nº 96/70272-9. Portanto, 

passa-se ao exame da prescrição com relação às Cédulas de nºs 

94/00573-3 e 94/000576-1, ambas vencidas em 30/09/1995, consoante se 

infere dos eventos 5880484 e Id. 5880489, senão vejamos: Em se tratando 

de cédula rural pignoratícia e hipotecária, o prazo prescricional para o 

ajuizamento da competente ação de execução é trienal, conforme prevê o 

artigo 70, do Decreto Lei n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e artigo 

60, do Decreto Lei n° 167/67, sendo que o início da contagem se dá a 

partir do vencimento da última prestação. Visando afastar qualquer 

dúvidas acerca do tema em apreço, convém transcrever os julgados 

abaixo, os quais constituem verdadeira lição sobre o prazo prescricional 

aplicado ao título em questão. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – 

PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE 

INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRAZO – CÉDULA 

DE PRODUTO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

DEVIDOS – VALOR REDUZIDO – R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) – 

QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO 

CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível 

quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e 

outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada 

seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável 

que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a 

qualquer tempo pelo julgador. Não existe prazo para que o devedor se 

oponha à execução, admitindo a Exceção de Pré-executiva a qualquer 

tempo justamente por envolver questionamento de matéria de ordem 

pública. É de três anos o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação 

Executiva de Cédula de Produto Rural, conforme previsto no artigo 70, do 

Decreto Lei n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), artigo 60, do Decreto 

Lei n° 167/67 e artigo o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil de 2002. O 

entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a prescrição do 

título somente opera se estiver caracterizada a desídia do credor em 

impulsionar o feito e, ainda assim, se este tiver sido intimado para 

manifestar-se nos autos, antes de decretar-se a prescrição, circunstância 

esta evidenciada nos autos. Devem ser reduzidos os honorários 

advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios 

impostos pelo art. 85 do CPC. (Ap 75781/2017, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017) APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - 

PRESCRIÇÃO – TRIENAL – EMBARGOS ACOLHIDOS - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A prescrição da Cédula de Produto Rural é 

regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), cujo 

art. 70, prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos, em total consonância 

com o inserto no art. 206, § 3º, VIII, do CC/02, que também fixa o prazo 

trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito. 

Ajuizada a demanda fora do prazo prescricional, deve a pretensão 

executória ser extinta. (Ap 39020/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, 

Publicado no DJE 04/08/2017) APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

CÉDULA RURAL - ILEGITIMIDADE DO AVALISTA AFASTADA - 

IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SANADAINÍCIO 

DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO DIA DA ÚLTIMA 

PRESTAÇÃO E NÃO DO DIA EM QUE OCORREU O VENCIMENTO 

ANTECIPADO DA DIVIDA - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - 

POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA - 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO 

PACTUADAS - IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA - REDUÇÃO DO 

PERCENTUAL DA MULTA MORRATÓRIA - POSSIBILIDADE - APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A 

juntada de nova procuração em que, inclusive, restou consignada a 

ratificação dos atos praticados, sana o vício da representação processual 

anteriormente verificado. O vencimento antecipado da dívida não acarreta 

a alteração do marco inicial para contagem da prescrição da cobrança de 

divida representada por cédula rural, que é contado a partir do dia do 

vencimento da última prestação. Descabe a cobrança de comissão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 232 de 709



permanência em cédula de crédito rural. É possível a redução do 

percentual de 10% para 2% da multa moratória, nos contratos celebrados 

após a vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do 

Consumidor. Indevida é a cobrança da capitalização de juros e da 

correção monetária na cédula rural se não pactuadas expressamente. 

(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 

103865/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE COMODORO 

RELATOR:DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) Portanto, levando-se em 

consideração o prazo prescricional a que estão sujeitas as cédulas em 

questão, bem assim o termo a quo do referido prazo, evidente que no 

caso em apreço operou-se a prescrição da pretensão executória. Aliás, 

no mesmo sentido trilha o prazo prescricional da ação de conhecimento 

que, no caso em tela, é aquele previsto no art. 205, § 5º, inciso I do Código 

Civil, isto é, 05 (cinco) anos, visto que, embora o vencimento das cédulas 

tenha ocorrido previamente à entrada em vigor da atual legislação civil, in 

casu, não se aplica a regra de transição prevista no art. 228 do CC/2002, 

conforme se extrai dos julgados a seguir: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA 

- CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO 

RECONHECIDA - EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PROCEDENTES - 

ALEGAÇÃO, SEM COMPROVAÇÃO, DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO 

AUTOMÁTICA DA DÍVIDA EM RAZÃO DE ALONGAMENTO DO DÉBITO - 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DO REFERIDO ALONGAMENTO - APELAÇÃO 

DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Escoado o prazo para a Execução 

(03 anos) da cédula rural, é de se reconhecer a prescrição de Ação 

Monitória proposta após o decurso do prazo de 05 anos previsto no art. 

206, §5º, inciso I, do código civil/2002, para a cobrança de dívida líquida 

constante em instrumento público ou particular, especialmente se não 

comprovada a prorrogação da dívida, capaz de alterar o termo inicial do 

prazo prescricional. (Ap 32746/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, 

Publicado no DJE 12/05/2017) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CÉDULA RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PRAZO 

PARA A AÇÃO EXECUTIVA. ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL . 

TRANSCURSO DE MENOS DA METADE DO PRAZO PREVISTO NO CC/1916 

. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CC/2002 . OBSERVÃNCIA. NECESSIDADE. 

DÍVIDA LÍQUIDA, CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. 

APLICAÇÃO DO ART. 205 , § 5, I, CC/2002 . PRECEDENTES. INÍCIO DO 

DECURSO. VIGENCIA DA NOVA LEI GERAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO À COBRANÇA DA DÍVIDA VERIFICADA NO CASO 

CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I - O termo inicial da fluência do 

prazo para a propositura de ação ordinária de cobrança de título executivo 

extrajudicial é o dia seguinte ao término do prazo para ajuizamento da 

demanda executiva. II - A ação de cobrança de cédula rural constituída 

antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002 possui cunho 

obrigacional e seu prazo prescricional era de vinte anos, consoante o 

artigo 177 , do Código Civil de 1916 . III - Entretanto, se na data de advento 

do Código Civil de 2002 não havia transcorrido mais da metade do prazo 

prescricional previsto no diploma revogado, deve-se observar a regra de 

transição do art. 2.028 do novo diploma legal. IV - O prazo prescricional 

para o ajuizamento da ação de cobrança de dívida líquida constante de 

instrumento particular, como o é a cédula rural pignoratícia, é de 5 (cinco) 

anos, nos termos do art. 205 , § 5º, I, do Código Civil de 2002 . 

Precedentes. V - No entanto, o novo prazo, reduzido pelo Código Civil de 

2002 , somente fluir a partir da vigência deste diploma legal. VI - Verificado 

o transcurso do lapso de cinco anos entre a entrada em vigor da nova lei 

geral civil e o ajuizamento da presente ação, deve ser mantida a sentença 

que reconheceu a prescrição da pretensão à cobrança da dívida (TJMG, 

Apel. Cível 10427100007389001) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PREJUDICIAL DE 

PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5º, I, 

do CCB/02 - EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 269, INCISO IV, 

DO CPC/73 - CABIMENTO. - A ação de cobrança de cédula rural 

constituída antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002 possui 

cunho obrigacional e seu prazo prescricional era de vinte anos, consoante 

o artigo 177, do Código Civil de 1916. - Se na data de advento do Código 

Civil de 2002 não havia transcorrido mais da metade do prazo 

prescricional previsto no diploma revogado, deve-se observar a regra de 

transição do art. 2.028 do novo diploma legal. - Nas ações de cobrança 

fundadas em instrumento particular, deve ser observado o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do 

CCB/02. (TJMG - Apelação Cível 1.0393.12.000934-4/001, Relator(a): Des.

(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

14/09/2017, publicação da súmula em 26/09/2017) No ponto, convém 

anotar que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança 

ou monitória somente se inicia a partir da prescrição da pretensão 

executória, visto que, até então não tem o credor interesse processual no 

ajuizamento da ação de conhecimento. Caso semelhante já foi objeto de 

análise pelo TJMT, conforme é possível aferir da ementa abaixo: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DO BEMAT - AFASTADA - DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE HIPOTECA - 

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - EMISSÃO NA VIGÊNCIA 

DO CÓDIGO CIVIL DE 2016 - REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO 

NOVO CÓDIGO - REGRA DE TRANSIÇÃO - ARTIGO 2.028 - MENOS DA 

METADE DO LAPSO PRESCRICIONAL DA LEI ANTERIOR TRANSCORRIDO - 

APLICABILIDADE DA LEI NOVA - ARTIGO 206, § 5º, INCISO I - 5 (CINCO) 

ANOS A CONTAR DA ENTRADA EM VIGOR DO CC/02 - AUSÊNCIA DE 

CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA - RECONHECIMENTO DA 

PRESCRIÇÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA SEGUE A PRINCIPAL - 

EXTINÇÃO DA HIPOTECA - IMPROVIMENTO. O BEMAT é parte legítima para 

responder ação, na qual se discute a prescrição de crédito firmado entre 

a instituição bancária e o devedor. Transcorrido menos da metade do 

prazo prescricional previsto no Código Civil anterior, o prazo prescricional 

é aquele previsto no atual Código Civil, com início a partir de sua entrada 

em vigor. É de cinco anos o prazo de prescrição para cobrança de dívida 

representada por Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, nos 

termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do CC/02. Havendo a extinção da 

obrigação principal, deve-se extinguir a hipoteca, por se tratar de 

obrigação acessória, nos termos do artigo 1.499, do CC/02. (Apelação / 

Remessa Necessária 24794/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, 

Publicado no DJE 29/10/2015) Nessa esteira, vê-se que no caso em 

exame, tanto a ação executiva, quanto a ação de conhecimento (cobrança 

ou monitória), encontram-se prescritas, sendo de rigor o acolhimento do 

pedido declaratório veiculado na inicial, a despeito da insurgência do 

banco-réu. Isto posto e por tudo que dos autos consta, acolho o pedido 

formulado para o fim de reconhecer/declarar a prescrição das Cédulas 

Rurais Pignoratícias e Hipotecárias de nºs 94/00575-3, 94/00576-1 e, por 

conseguinte, extinguir as hipotecas delas decorrentes gravadas 

ordinariamente sobre o imóvel de matrícula nº 4771 do CRI de Rosário 

Oeste/MT, sob os registros R-16/4771, R-15/4771, atualmente matriculado 

sob nº 4980 junto ao CRI de Sorriso/MT. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 

487, II do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 2º do CPC. 

Transitada em julgado a presente sentença, oficie-se ao CRI competente 

para que proceda a baixa do registro relativo às hipotecas acima. Também 

após o transito em julgado, aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 

(quinze) dias o cumprimento voluntário, ou ainda, a provocação do 

interessado. Sendo requerido o cumprimento de sentença, proceda-se a 

anotação pertinente quanto a reclassificação dos autos e expeça-se no 

necessário na forma do art. 523 do CPC. Caso contrário, ao arquivo, 

mediante as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Às providências. 

Sorriso/MT, 06 de Fevereiro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000473-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PIRES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON PIRES CORREA JÚNIOR (RÉU)

 

Autos n. 1000473-70.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de exoneração de alimentos ajuizada por 

NILSON PIRES CORREA em desfavor de NILSON PIRES CORREA JÚNIOR, 

ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial de id. 4779011, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 4779036 e ss. Despacho inicial, id. 4993520. Citação, 

id. 5862539. A sessão de mediação restou infrutífera, id. 8047423. 
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Cerificou-se o decurso do prazo para apresentação de contestação, id. 

9305697. Em id. 11288983 o autor requereu a decretação da revelia do 

demandado. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: In casu, trata-se de ação de exoneração de alimentos 

ao argumento de que o alimentado atingiu a plena capacidade civil, não 

necessitando mais dos alimentos. Preliminarmente, constato que o 

requerido, apesar de devidamente citado, deixou de apresentar a 

competente defesa no prazo legal, razão pela qual decreto sua revelia. 

Prosseguindo, a plena capacidade civil, aos 18 anos de idade, per se, não 

induz a exoneração do encargo alimentar, consoante entendimento 

Sumular do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 358, sendo necessária a 

apreciação judicial acerca da necessidade, ou não, do alimentado. 

Contudo, para além da plena capacidade civil, no presente caso o 

reclamado, mesmo após a citação regular, não demonstrou necessidade 

quanto ao recebimento dos alimentos, muito menos se insurgiu quanto ao 

pleito de exoneração do autor. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE PENSÃO 

ALIMENTÍCIA - MAIORIDADE DAS ALIMENTANDAS E INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR - REVELIA 

DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - DEFERIMENTO DE OFÍCIO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE 

PEDIDO EXPRESSO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA 

NESSE PONTO - RECURSO PROVIDO. Não havendo pedido expresso de 

concessão da justiça gratuita, é vedado o deferimento de ofício. (Ap 

39152/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 

19/05/2017) Desse modo, atingida a plena capacidade civil e não 

comprovada pelo alimentando sua necessidade, deve prosperar o pedido 

de exoneração, uma vez que os alimentos não devem perdurar ad 

aeternum. Posto isto, e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DO AUTOR, EXONERANDO-O DO ENCARGO ALIMENTAR, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO o reclamado em custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência que ARBITRO em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa, na forma do art. 

85, §2º, do CPC. DECLARO esta PUBLICADA com a inserção no PJE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento 42/2008/CGJ. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, OFICIE-SE à entidade laboral do autor, se 

necessário, comunicando a desnecessidade de novos descontos em 

folha de pagamento. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 06 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001841-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CETER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001841.51.2016.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Cuida-se de 

Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por Ceter Diagnostico por Imagem 

Ltda EPP em face de Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital 

Regional de Sinop/MT, alegando ser credora da executada do valor de R$ 

908.179,33, com fundamento no contrato de prestação de serviços de 

exames de imagem anexo a inicial. Após ser devidamente citada, a 

executada ofertou ‘contestação’, consoante se infere do Id. 4441028. Pois 

bem. Como visto, a presente ação cuida-se de execução de título 

extrajudicial, cujo procedimento não comporta o oferecimento de 

contestação, já que não se trata de processo de conhecimento. Nessa 

esteira, diante da flagrante inadequação da via eleita para insurgência do 

devedor com relação à execução proposta, deixo de receber a 

contestação apresentada e determino o prosseguimento da execução, 

nos termos da decisão inicial. Às providências. Sorriso/MT, 06 de 

Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003804-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTUS LEGIS)

 

Autos nº 1003804-60.2017.8.11.0040. Vistos etc. Já tendo decorrido o 

prazo de suspensão pleiteado em id. 9888618 e, diante da certidão de id. 

10022628, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito, assinalando prazo de 10 (dez) dias. Após, COLHA-SE o parecer 

ministerial. 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: 1002080-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILDO PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O (ADVOGADO)

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos nº 1002080-21.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o requerimento 

de id. 10020045. Desta feita, REDESIGNO a sessão de mediação para o 

dia 26 de Março de 2018, às 08h00min. EXPEÇA-SE o necessário ã 

intimação das partes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003709-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE LIMA LEHRBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES OAB - 

MT20238/O (ADVOGADO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORDULINA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

ADAO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1003709-30.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o requerimento 

de id. 10511079. Desta feita, REDESIGNO a sessão de mediação para o 

dia 30 de Abril de 2018, às 08h00min. EXPEÇA-SE o necessário a citação 

da parte demandada, observando o novo endereço informado. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 05 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005785-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIANA VIANNA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Autos nº 1005785-27.2017.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que as guias encartadas em ids. 10759107 e 

10759484 referem-se aos processos n. 1003079-73.2017.8.11.0040 e 

1005782-72.2017.8.11.0040, e não a esta presente demanda. Isso posto, 
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INTIME-SE a parte exequente para, no prazo legal, sanar tal divergência, 

juntando nos autos comprovante e guia de recolhimento das custas e taxa 

judiciária referente ao presente feito. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 05 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003303-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARDELINO DA SILVA RAMOS PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI LUIZ SGANDERLA (RÉU)

 

Autos n° 1003303-43.2016.8.11.0040. 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., 05 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005770-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBIO ZOZ (EXECUTADO)

ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1005770-58.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. 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. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005480-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENNA AUTO PECAS LTDA - ME (RÉU)

 

Autos nº 1005480-43.2017.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DESIGNO audiência de mediação para o dia 26 de 

Março de 2018, às 08h45min, 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), 

inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a requerida ser citada 

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 a parte requerida para, 

querendo, contestarem 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. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora 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 o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 06 de 

Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002811-51.2016.8.11.0040

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:

MARGARIDA SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

1002811-51.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte 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, 7 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001499-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL JOSE BENVINDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

Autos nº 1001499.06.2017.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Recebo a inicial em 

todos os seus termos. Designo audiência de mediação para o dia 09 de 

Abril de 2018, às 10h45min, 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), 

inclusive na modalidade virtual, se crível, 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. 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 Código de Processo Civil. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

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 fase 

de conciliação/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 
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observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Às 

providências. Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001328-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOS SANTOS (RÉU)

 

Autos nº 1001328.49.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Liquidação 

de Sentença Penal Condenatória requerida por Larissa Rodrigues de 

Sousa Freitas em face de Raimundo dos Santos, ambos qualificados nos 

autos, consoante razões expostas na inicial (Id. 5526209), instruída com 

documentos (Id. 5526216 e ss). Despacho inicial, Id. 6166765. Certidão 

positiva de citação, Id. 9020151. Contestação e documentos, Id. 9344863 e 

ss. Impugnação, Id. 9720821. É o breve relato. Decido. Cuida-se de pedido 

de liquidação de sentença penal condenatória requerida por Larissa 

Rodrigues de Sousa Freitas, vítima de reiterados atos de abuso sexual por 

parte do requerido. Previamente a deflagração da fase instrutória, com o 

objetivo de se evitar que a vítima/autora seja novamente submetida a 

constrangimentos mediante o reavivamento dos fatos, oportunizo as 

partes a tentativa de conciliação perante o CEJUSC local, sendo que para 

tanto designo o dia 26 de Março de 2018, às 09h00min. Intimem-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 07 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002672-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 30/03/2018, 

às 8:00 hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002727-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE BARBIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (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 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 30/03/2018, 

às 8:15 hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001481-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DIAS MEDRADO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 30/03/2018, 

às 8:30 hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000543-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 30/03/2018, 

às 8:45 hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000615-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES DE ARAUJO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 30/03/2018, 

às 9:00 hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000440-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELI CARDOSO TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 30/03/2018, 

às 9:15 hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON SOARES DE NORONHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 30/03/2018, 

às 9:30 hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000430-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TITO COSTA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 30/03/2018, 

às 9:45 hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001059-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE JESUS COSTA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 30/03/2018, 

às 10:15 hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca 

de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001673-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 30/03/2018, 

às 10:30 hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca 

de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA HAIGERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 30/03/2018, 

às 10:45 hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca 

de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002476-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO NETO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 30/03/2018, 

às 11:00 hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca 

de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001198-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI DOS SANTOS GALAN (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 30/03/2018, 

às 11:15 hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca 

de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98942 Nr: 1539-44.2013.811.0040

 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: MARCELO SCHINOFF COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884

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

OAB:15484

 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 as partes, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca do valor dos 

honorários periciais, no montante de R$ 4.200,00 e, em havendo 

concordância, efetuar o depósito judicial da quantia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59849 Nr: 3147-82.2010.811.0040

 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: ANGELA DA CONCEIÇÃO TAVERA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 
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OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:18.983, CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - 

OAB:21.098, FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) (?), para no prazo COMUM, manifestar-se acerca do Laudo 

Pericial de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82240 Nr: 1116-55.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO POTÊNCIA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DALLAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA para manifestar-se acerca da petição de fls. 469/477 do 

Executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101472 Nr: 4352-44.2013.811.0040

 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: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA, 

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE MÁQUINAS VULCANIZADORAS 

BUBLITZ LTDA, RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660, ROSANE 

CARVALHO FERNANDES - OAB:28.103/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO WOLF - 

OAB:31348, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660, ROSANE 

CARVALHO FERNANDES - OAB:28.103/RS

 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 as Partes Autora 

e Ré para no PRAZO SUCESSIVO de 15 dias, iniciando-se pela parte 

autora, apresentarem memoriais finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 121741 Nr: 404-26.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, LUCIANA VERISSIMO GONÇALVES - OAB:8.270/MS, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, NELSON DA 

COSTA ARAÚJO - OAB:3512

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) (?), para no prazo COMUM, manifestar-se acerca do Laudo 

Pericial de fl(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136371 Nr: 8676-09.2015.811.0040

 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: EDNILSO VICENTE DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERANTES, AGENOR MAMEDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:45291, REYNALDO HÉLIO DA COSTA NETO - 

OAB:43435

 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 as partes, para 

no prazo legal, especificarem as provas que pretendem produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 33914 Nr: 3075-37.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EMÍLIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - 

LTDA, OURO VERDE IMÓVEIS, ADALBERTO APARECIDO FABRICIO, 

MAURO LÚCIO FABRÍCIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9028-B, SANDRA REGINA DE OLIVEIRA COELHO - OAB:8.096, 

VALDESON PEREIRA DA SILVA - OAB:15846/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 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 credora 

para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo os honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44075 Nr: 1221-37.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MARTINS, TV CIDADE - SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97057 Nr: 9056-37.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER LOURENÇO FUNKE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRCIO ERNO KETZER - 

OAB:5.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896/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 intimar as partes para 

manifestarem acerca dos honorários periciais fixados em R$ 2.380,00, e 
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em havendo concordância, proceder o depósito judicial do mesmo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116424 Nr: 7420-65.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS BOAVA, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, DEBORA 

BOAVA BRAGA, DANIELI BOAVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA, EUCATUR - EMPRESA UNIÃO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, INDIANARA CONTI - OAB:11 097-MT, PEDRO ROBERTO 

ROMÃO - OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 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 as Partes para 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial, no PRAZO COMUM de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134154 Nr: 7538-07.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - OAB:14419, 

PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA - OAB:OAB/DF 37.996, SEBASTIÃO 

AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:10.416, SIDNEY FERREIRA 

BATALHA - OAB:11.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MARTINS GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:15700

 Isto posto, julgo procedente a presente ação de cobrança para condenar 

a requerida TAO Construtora Ltda ao pagamento do valor de R$ 19.509,19 

(dezenove mil, quinhentos e nove reais e dezenove centavos), conforme 

consta da notificação de débito encartada à fl. 44, valor este que deverá 

ser corrigido com juros legais e correção monetária (INPC), ambos com 

incidência desde a data de emissão da referida ND (20/02/2015).Condeno 

também a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º do CPC.Por 

derradeiro, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no art. 487, I do CPC.Transitada em julgado a 

presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório eventual 

cumprimento voluntário de sentença, ou ainda, provocação do interessado 

pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo, 

mediante as baixas e anotações pertinentes.Requerido o cumprimento de 

sentença, deverá a Secretaria, desde logo, após adotar as providências 

necessárias a reclassificação da classe dos autos, proceder nos termos 

do art. 523 do CPC.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 26 de Janeiro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101694 Nr: 4584-56.2013.811.0040

 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: MAXPAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANZANA & LANZANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LISBOA YAZBEK - 

OAB:40.443-PR, TAILANE MORENO DELGADO - OAB:52080-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/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 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes de que 

foi designado o dia 07/03/2018, às 13:00 horas, no Fórum desta Comarca 

de Sorriso/MT, até o local onde se encontra o bem, para a realização da 

perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98280 Nr: 815-40.2013.811.0040

 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: JALMIR SCHWARZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DICAVE - GARTNER DISTRIBUIDORA 

CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA, VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA, 

NUTRACT AGROINDUSTRIAL LTDA, DULEX VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MAÇANEIRO - 

OAB:2.842, ADEMIR MAÇANEIRO JÚNIOR - OAB:31.023, CARLOS 

ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - OAB:21295, EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, GUSTAVO LUIS 

CELLI - OAB:38615, MARCELA VEDANA MOREIRA - OAB:21660/O, 

Marcello Piazzetta Antunes - OAB:

 NOMEIO o Sr. DIEGO WILLIAN BOTH perito cadastrado no banco de 

Perícias do E. TJMT (qualificação anexa), devendo as partes ser intimadas 

para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito (se for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos 

(artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC).Apresentados os 

quesitos, INTIME-SE o(a) perito(a) para, no prazo de cinco dias, 

apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com comprovação 

da especialização, contatos profissionais e endereço eletrônico para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 

465 do NCPC).Indicados os honorários, INTIMEM-SE as partes para os fins 

do artigo 465, §3º, do CPC.Existindo impugnação, conclusos para 

deliberação. Do contrário, INTIME-SE a requerida Volvo do Brasil Veículos 

LTDA, que pleiteou a prova (art. 95, do CPC), a recolher o valor, no prazo 

de 05 dias, sob pena de preclusão.No ponto, convém anotar que embora o 

autor igualmente tenha requerido a prova pericial, convém destacar que o 

mesmo é beneficiário da assistência judiciária.Recolhido o valor dos 

honorários, INTIME-SE o(a) perito(a) a indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

CPC).Deverá o Sr. Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, 

do CPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes.Realizada a perícia, 

junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do CPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do CPC, no prazo de 15 dias. 

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias 

(artigo 477 §1º do CPC), voltando-me conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento, neste momento obstada, tendo em 

vista o disposto no art. 477, do CPC.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 07 de Fevereiro 

de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140547 Nr: 10875-04.2015.811.0040

 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: WALIF DE SOUSA MENDES BARBOSA, JESSICA 

GOMES DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LIMA ALBUQUERQUE, GABRIEL 

ALVES RODRIGUES NETO, GABRIEL A. R. NETO & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FERNANDA RÉQUIA - 

OAB:20.113, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, Simone Piloni Zortea - 

OAB:16716, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Desse modo, ante a ausência de elementos que evidenciem a 

hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita formulado por Marcio Lima Albuquerque, Gabriel Alves Rodrigues 

Neto e Gabriel A. R. Neto e cia Ltda- ME.DA DENUNCIAÇÃO DA LIDEPor 

fim, diante da apólice de seguro juntada pelo requerido à fl. 127, CITE-SE a 

litisdenunciada, para que conteste a presente ação no prazo legal, 
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adotando os procedimentos previstos no art. 126, do CPC.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101403 Nr: 4272-80.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDA SILVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7476-93.2017.811.0040 Código Apolo: 177407

Vistos etc.

Tendo em vista a emenda a exordial, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, no prazo legal contestar a ação, advertindo-a que não sendo 

contestada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, tudo 

na forma dos arts. 335 e 344 do atual CPC.

Oportunamente, INTIME-SE o Administrador Judicial para manifestação.

Às providências.

Sorriso/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104117 Nr: 7175-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 

ME, ELAINE TERESA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, 

DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER 

EMMERICH - OAB:5143-B/TO, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT

 Autos n° 7175-88.2013.811.0040 – Código Apolo: 104117.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte exequente não 

comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua disposição para 

localizar bens de propriedade da executada, tais como busca perante o 

Cartório de Registro de Imóveis.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108894 Nr: 1340-85.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ROGÉRIO PIOVESAN

 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:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1340-85.2014.811.0040 – Código: 108894.

 Vistos etc.

 Pelas razões expostas na decisão de fl. 122 e, considerando que a 

exequente não encartou aos autos a certidão negativa relativa a busca de 

imóveis em nome da parte executada, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração formulado às fls. 123/124.

 Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório até a 

manifestação da parte exequente, procedendo-se as baixas do relatório 

estatístico.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 177407 Nr: 7476-93.2017.811.0040

 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: WANDERCLEY DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7476-93.2017.811.0040 Código Apolo: 177407

Vistos etc.

Tendo em vista a emenda a exordial, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, no prazo legal contestar a ação, advertindo-a que não sendo 

contestada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, tudo 

na forma dos arts. 335 e 344 do atual CPC.

Oportunamente, INTIME-SE o Administrador Judicial para manifestação.

Às providências.

Sorriso/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 37495 Nr: 401-52.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3.536-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 Autos nº 401-52.2007.811.0040 – Código Apolo: 37495.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença relativo aos honorários de 

sucumbência promovido por MAURO ANTONIO STUANI em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificadas nos autos.

 Intimado o executado para cumprimento voluntário da sentença, o mesmo 

quedou-se inerte (fl. 229), razão pela qual procedeu a penhora via 

BECENJUD (fls. 233/238), que restou exitosa (fl. 239).

 Através do petitório de fl. 240, o exequente requereu a expedição de 

alvará de liberação, bem como a extinção do feito.

 Certificou-se o decurso do prazo para manifestação do executado 

acerca da penhora realizada nos autos (fl. 243).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Sem delongas, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.

 TRANSITADA EM JULGADA, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento dos valores relativos aos honorários de sucumbência.

 DECLARO esta PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara.

 DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez 
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certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38495 Nr: 1335-10.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846/MT, KARINA CRUZ DA SILVA - 

OAB:322.630/SP, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14068-B

 Autos nº 1335-10.2007.811.0040 – Código Apolo: 38495.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pleito de fls. 304/305, haja vista que a liberação dos valores 

deve se realizar nos autos da ação de execução, uma vez que vinculados 

àquele feito.

 No mais, nada sendo requerido, REMETAM-SE ao arquivo, procedendo-se 

as baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54075 Nr: 4356-23.2009.811.0040

 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: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHIGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Autos nº 419/2009 – Código Apolo: 54075.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento da sentença 

proferida nos autos.

 Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94543 Nr: 6290-11.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCORIAL IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. TOPOGRAFIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Autos nº 6290-11.2012.811.0040 (Cod. 94543)Vistos etc.Nos termos do 

artigo 880, §4º, do CPC, NOMEIO o Sr. ALEX VIEIRA PASSOS como 

CORRETOR PÚBLICO, com arbitramento de comissão no patamar de 5% do 

valor da venda, devendo esta ser realizada no prazo de 6 (seis) meses, 

com as incumbências, pelo corretor nomeado, das disposições constantes 

no códex.O preço mínimo, para venda, será de 60% do valor da avaliação, 

com pagamento à vista (art. 880, §1º, do NCPC) ou parcelado a depender 

das condições da oferta, esclarecendo que incumbe ao CORRETOR 

PÚBLICO promover a divulgação em jornais de ampla circulação e, se 

possível, regional, anunciando a alienação dos respectivos imóveis

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113524 Nr: 5189-65.2014.811.0040

 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: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR A. DA SILVA & CIA LTDA-ME, VALDIR 

ANTUNES DA SILVA, CLEVSON LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5189-65.2014.811.0040 - Código Apolo: 113524.

 Vistos etc.

 Relativamente a busca via RENAJUD, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123548 Nr: 1541-43.2015.811.0040

 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): SELESTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA, DANIEL 

EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1541-43.2015.811.0040 - Código Apolo: 123548.

 Vistos etc.

 Relativamente a busca via RENAJUD, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Com relação ao executado Daniel Evangelista da Conceição, CUMPRA-SE 

conforme determinação exarada à fl. 62.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 142277 Nr: 11811-29.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELHA VIANA DA SILVA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:PR 
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58.647, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO proposto por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de JOSELHA VIANA DA 

SILVA FARIAS, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo 

Civil.Relativamente ao pleito de baixa da restrição judicial, anoto que 

inexiste qualquer determinação de bloqueio, razão pela qual resta 

prejudicado aludido pedido. CUSTAS, se houver, pela parte autora. 

DECLARO esta PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez 

certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Sorriso/MT., 

05 de Fevereiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi 

CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143957 Nr: 797-14.2016.811.0040

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORREA MESQUITA 

- OAB:20604-A, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT, PATRICIA PONTAROLI JANSEN - OAB:33.825/PR, 

PAULO HENRIQUE FERREIRA - OAB:894 B, PIO CARLOS FREIRIA 

JUNIOR - OAB:50945, VIRGINIA NEUSA COSTA MAZZUCCO - 

OAB:43.943/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 797-14.2016.811.0040 - Código Apolo: 143957.

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento de fl. 75.

 Desta feita, DETERMINO a Secretaria da Vara que proceda as anotações 

pertinentes através do Sistema RENAJUD.

 No mais, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002348-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO IVAN SPECHT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI INACIO SPECHT (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002348-75.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: ENIO IVAN SPECHT INVENTARIADO: ARI INACIO SPECHT 

Vistos, e etc. Estando presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, nomeio como inventariante Sr. ÊNIO IVAN SPECHT, 

sob compromisso. Intime-se para assinatura do termo de compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, cite-se, para os termos do inventário e 

partilha os herdeiros, os interessados, a Fazenda Pública, o MP, para que 

digam sobre as primeiras declarações, no prazo legal do art. 627 e ss do 

NCPC. Não havendo impugnação, e tendo havido concordância da 

Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos aos bens do espólio nas 

primeiras declarações (NCPC, arts. 630 e 633), lavre-se o termo de últimas 

declarações (NCPC, art 636), intimando-se a inventariante para prestá-las. 

Após as últimas declarações, digam as partes, ex vi do art. 637 do NCPC. 

Cumprido o item acima, ao Contador-Partidor para cálculos dos impostos, 

dizendo as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação aos 

cálculos, estes serão homologados por sentença. Após a homologação 

dos cálculos e recolhimento dos impostos, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias sobre pedido de quinhão, in continenti, ao Partidor para 

organizar o esboço da partilha e também o respectivo auto da partilha, 

conforme pedidos das partes. Feito o esboço e o respectivo auto da 

partilha, devem as partes manifestar em 05 (cinco) dias. Em seguida, 

conclusos para a homologação da partilha, desde que juntada à certidão 

negativa de dívida referente ao Imposto de Renda. Em havendo renúncia 

da herança, ou doação, ou cessão, tome-se por termo, devendo a parte 

transmitente ou renunciante ser intimada pessoalmente para assiná-lo, 

podendo, excepcionalmente, e mediante instrumento público de mandato, a 

subscrição ser feita por procurador. Se a inventariante, no curso do 

processo, for autorizada a levantar ou sacar alguma importância que tiver 

no nome da(o) falecida(o), observar-se-á o disposto no art. 553 do NCPC, 

inclusive as sanções. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

vez que a parte comprovou documentalmente fazer jus a tal benefício, nos 

termos do artigo 98 do NPC. Ciência ao MPE. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006248-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LEMANSKI (EMBARGANTE)

ZULMIR JOSE VANZETTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do embargado/exequente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar os embargos (artigo 920, I, do CPC).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 89367 Nr: 954-26.2012.811.0040

 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: JCDS, VADS, GDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESES-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO o advogado do Inventariante, para que 

no prazo de 10 (dez) dias, informe nos autos o endereço do seu cliente, 

para a intimação pessoal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 128798 Nr: 4644-58.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODINEY VALDEVIEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal , sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93219 Nr: 4842-03.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INJENORTE BOMBAS INJETORAS DO NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGELI BEATRIZ LANG PARLOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:27195/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal , sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94163 Nr: 5847-60.2012.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUCIANO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE ANDRADE 

FILHO - OAB:4144-B/MS

 Vistos em correição.

Considerando que o pedido de Assistência Judiciária Gratuita não foi 

deferido e que o impugnado efetuou o pagamento das custas processuais 

nos embargos a execução apenso (cód. 82365), o presente feito perdeu 

seu objeto.

Posto isso, julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no 

art.485, X, do NCPC.

Custas ex lege.

 Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas de praxe.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95631 Nr: 7514-81.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S & S IND. E COM. DE CERÂMICA LTDA, 

SILVANIA BARONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LARA GALGANI DE 

MELO VON DENTZ - OAB:10690-SC

 Impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora a dar o prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131832 Nr: 6287-51.2015.811.0040

 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: ELIO BRANDALISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal , sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51071 Nr: 1345-83.2009.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LOURIÊ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681/SP, PAULO CÉSAR TAVELLA NAVEGA - OAB:259251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal , sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55188 Nr: 5499-47.2009.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO, IVONE TEREZINHA 

RIBEIRO, OVÍDIO STIEVEN, JOSÉ MARTINS PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Thays de Paris Hellstrom

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55979 Nr: 6190-61.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 

LTDA, CARLOS ALBERTO DA SILVA EHRET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Thays de Paris Hellstrom

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87922 Nr: 7448-38.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHARK TRATORES E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ HELENA DOS SANTOS - 

OAB:87192/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal , sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111400 Nr: 3455-79.2014.811.0040

 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: CLAUDINEI GAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO 

CUIABÁ LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12.007

 Impulsiono os autos, Intimando a parte requerida para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

legal.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117452 Nr: 8281-51.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESIANE REIS RADIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, Vênus Mara Soares da Silva - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal , sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 129661 Nr: 5166-85.2015.811.0040

 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: PAULO HENRIQUE MOREL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI A. POLO LANCHONETE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para 

manifestar-se acerca da Impugnação ao cumprimento de sentença.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 130138 Nr: 5412-81.2015.811.0040

 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: SAMIRA RADJA MONTE PALMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal , sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44574 Nr: 1018-75.2008.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO MARCOS STRAGLIOTTO, FLÁVIA 

MARIA HAGERS STRAGLIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14705-RS, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651

 Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal , sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46254 Nr: 3185-65.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RODRIGUES ESCOBAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO 

CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237, ELISSON LUIS SANTOS SENA - OAB:8851

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 24/04/2018 às 11horas, 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.: 49907 Nr: 302-14.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO ANTONIO VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.K FORMEHL E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Código Apolo nº: 49907

Vistos, etc.

Converto o feito em diligência.

Conquanto tenha sido aberto o prazo para as alegações finais, verifico 

que a instrução probatória ainda pende de finalização, tendo em vista o 

requerimento da requerida, à fl. 251.

No mais, CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judiciária quanto à localização da 

mídia relativa ao depoimento da testemunha Silvano da Cunha (fls. 

261/262), bem como quanto a eventual colheita, nos autos da ação 

cautelar conexa (cód. 48464), dos depoimentos das demais testemunhas 

aludidas pela ré.

Após, retornem conclusos.

Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 89982 Nr: 1607-28.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. DELGADO PEREIRA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LUIZ GOMES 

JÚNIOR - OAB:42.005/PR, MAURO EDUARDO JACEGUAY ZAMATARO - 

OAB:11514/PR

 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): Adalto Quintino da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 244 de 709



 Cod. Proc.: 93818 Nr: 5341-84.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CASAGRANDE, LOURDES CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI CLAIR DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora para informar a localização 

do bem, conforme determinação judicial, a fim de dar o devido 

cumprimento.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100986 Nr: 3811-11.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA KI - BELO LTDA, VILSON JOSE 

DE FREITAS, SETEMBRINO ANTONIO DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal , sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118340 Nr: 8921-54.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal , sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 138555 Nr: 9930-17.2015.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: REGINALDO MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUDIMAR DA CONCEIÇÃO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA ISABEL HERTMANN 

EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal , sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 179284 Nr: 8711-95.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO CESAR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO 

SOUZA - OAB:13.298

 ATA DE AUDIÊNCIA

Data: 06/02/2018 – 14h00min HORAS

Processo Código nº: 179284

PRESENTES:

 Juiz de Direito: Adalto Quintino da Silva

Advogado/Requerente: Alexandre Azevedo Antunes

Advogado/Requerido: Daiany Frank OAB-MT 19.270

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, a advogada da parte requerida 

pugnou pela juntada de substabelecimento. A audiência restou prejudicada 

ante a ausência da testemunha arrolada.

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “ 

Inicialmente, defiro a juntada do substabelecimento na forma requerida. 

Ademais, considerando a ausência da testemunha na audiência por falta 

de intimação, conforme teor da certidão do Oficial de justiça fls. 31, 

REDESIGNO audiência para oitiva da testemunha Mercê Cruz, a ser 

realizada no dia 25 de abril de 2018, às 17:00, devendo o oficial de justiça, 

no cumprimento do ato, avaliar o cabimento da intimação por hora certa. 

Oficie-se o juízo deprecante informando estes fatos”. Eu, Jessica Taisa 

Bervanger, Assessora de Gabinete II, digitei.

Juiz de Direito:_____________________________________

Advogado/Requerente:_____________________________________

Advogado/Requerido:_____________________________________

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 184008 Nr: 139-19.2018.811.0040

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, ICG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA CLAUDIA GARCIA, Cpf: 

00436486148, Filiação: Ana Maria Garcia, brasileiro(a), natural de Senador 

Camara-RJ. 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.

 Despacho/Decisão: Código Apolo nº 184008Vistos etc.Primeiramente, 

considerando que estes autos foram distribuídos por dependência aos de 

código 156346, proceda-se Sra. Gestora com o apensamento dos 

mesmos.Em seguida, defiro a AJG requerida na inicial. Recebo a inicial, 

uma vez preenchidos os requisitos previstos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil. Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o 

artigo 189, II, do Código de Processo Civil. Uma vez que foram efetuadas 

diversas diligencias em busca do endereço da requerida nos autos em 

apenso (código 156346), contudo todas infrutíferas, vez que, sua citação 

ocorreu de forma editalícia, para tanto, DETERMINO a regular 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida Ana Claudia Garcia, mediante 

EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do 

prazo legal para expressa manifestação, observando na espécie o 

regramento do artigo 256, I do NCPC. Com derradeira certificação do 

decurso de prazo da parte requerida para apresentação de defesa, 

doravante, para patrocinar os interesses e defesa do(a/s réu(ré), NOMEIO 

para a função de CURADOR ESPECIAL o(a) ilustre advogado(a) 

FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, representante do Núcleo de Prática 

Jurídica da Faculdade de Sorriso – UNIC, inscrita na OAB/MT 9602, o(a). 

Acerca desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, 

intime pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência e, para as 

demais intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da 

sistemática do DJE. No mais, determino a realização de estudo 

psicossocial pela equipe multidisciplinar na residência da requerente, 

fixando o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do laudo. Aportado ao 

feito o estudo, dê-se vistas ao Ministério Público Estadual para 

m a n i f e s t a ç ã o .  C u m p r a - s e  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso-MT, 29 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da 
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SilvaJuiz 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, Aline Martins Gomes de 

Oliveira, digitei.

Sorriso, 05 de fevereiro de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 482 Nr: 990-93.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. 

CARAVÁGIO LTDA., FRANCISCO BRAGA, MARIA IRACI BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:/MT 

4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Vistos, e etc.

Em que pese o despacho de fl. 214, compulsando os autos, especialmente 

às fls. 247 e 286, verifica-se que a Vara do Trabalho comunicou que não 

há valores remanescentes à serem transferidos.

 Diante disso, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, restará o processo suspenso 

e arquivado com baixa no relatório estatístico e sem baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50771 Nr: 999-35.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SARDINHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, PAULO JOSE LIBARDONI - OAB:11904-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:131.512

 Vistos, e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, em que, à fl. 203, a parte autora 

concordou com cálculo apresentado pela contadoria do juízo (fl. 202), ao 

passo que a executada se manteve inerte.

É o breve relatório. Decido.

Considerando que o exequente concordou com o cálculo realizado pela 

contadoria do juízo, o qual, inclusive, é inferior ao valor apresentado pelo 

executado na impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 170), 

homologo o cálculo apresentado à fl. 202.

Diante disso, defiro o pedido de expedição de alvará para levantamento da 

quantia de R$ 27.616,44, depositada em juízo, em favor da parte autora, 

conforme pugnado à fl. 209.

 Intime-se a executada para, no prazo de 15 dias, informar a conta 

corrente para devolução/transferência do saldo residual de R$ 4.944,33.

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.

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.: 31155 Nr: 341-16.2006.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIS DALSOQUIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15.397/MT

 Vistos, e etc.

À fl. 184 a parte autora requereu o levantamento da quantia penhorada, 

via BACENJUD, não impugnada.

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, considerando que não houve impugnação a penhora 

realiza às fls. 165 e 177, consoante se infere da certidão de fl. 170 e 179, 

defiro o pedido de levantamento de valores, conforme pugnado à fl. 185.

 Preclusa a decisão, expeça-se o alvará.

 Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito e dar prosseguimento ao feito.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30257 Nr: 4649-32.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI JOSE SONEGO - espólio, YAGO SONEGO, 

ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO TOCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANO SILLES 

DIAS, para devolução dos autos nº 4649-32.2005.811.0040, Protocolo 

30257, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27171 Nr: 1715-04.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI JOSE SONEGO - espólio, YAGO SONEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO TOCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANO SILLES 

DIAS, para devolução dos autos nº 1715-04.2005.811.0040, Protocolo 

27171, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 88723 Nr: 290-92.2012.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEIA DE GRAÇA CONFECÇÕES LTDA, BARBARA 

NEDER DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584 B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO, 

alegando omissão do julgado em relação a condenação da parte autora ao 

pagamento de honorários advocatícios.

A parte autora se manifestou alegando ser indevida a verba honorária.

É o breve relatório. DECIDO.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos.

É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos 
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quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Nesse diapasão, no mérito, alguns esclarecimentos devem ser feitos.

A sentença de fls. 121-123, julgou extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, III, §1º, do NCPC, logo, nos termos do art. 

90, do CPC, a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios se mostra necessária.

Diante disso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes DOU PROVIMENTO para 

condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

requerido, os quais fixo em R$ 1.500,00, mantendo, no mais, a decisão 

inalterada.

Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgada, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57345 Nr: 1173-10.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU LUIZ BROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:9.695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SABRINA 

TOCHETTO, para devolução dos autos nº 1173-10.2010.811.0040, 

Protocolo 57345, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112463 Nr: 4353-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDSM, IVONETE APARECIDA DOS SANTOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, MARIA CRISTINA FEITOZA, JOIRA MARIA QUINDERE 

BARRETO, MARIA LUIZA BINI, RODRIGO FERREIRA BRAOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIO ALVES 

MATTOS, para devolução dos autos nº 4353-92.2014.811.0040, Protocolo 

112463, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119127 Nr: 9416-98.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLENE GABRIELA DEMKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:8440, ZENILDA PAIDA - OAB:17.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:131.512

 Certifico que decorreu o prazo legal de impugnação a contestação, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do autor, 

apesar de devidamente intimado pelo DJE n° 10141 de 21/11/2017, motivo 

pelo qual INTIMO as partes a especificar as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Thays de Paris Hellstrom

Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131525 Nr: 6147-17.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILSON LEMOS DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO FLORESTAL PASSO DO RIO SALTINHO 

S/A, AGRO FLORESTAL RIO GUAIBA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 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

 Vistos, e etc.

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo de fls. 125-128.

Às fls. 132-133 o exequente comunicou o pagamento do débito.

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.

Custas e honorários advocatícios na forma do acordo.

 Preclusa a decisão, 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.: 41333 Nr: 4152-47.2007.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDJ, CLDJ-m, RSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Thays de Paris Hellstrom

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96925 Nr: 8917-85.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLA VELOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MN EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORDANO DIEGO PROCESKI - 

OAB:15.106-MT, LUIZ CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RESNA - OAB:OAB/SP 

49.404

 INTIMO a parte executada para cumprir a sentença/acórdão, acrescido de 

custas processuais, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias.

Thays de Paris Hellstrom

Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98475 Nr: 1037-08.2013.811.0040

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDE DOS SANTOS

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

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 Código Apolo nº: 98475

Vistos, e etc.

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo de fls. 120-121 v.
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É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta 

sentença, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pelo executado.

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios de seus 

patronos.

 Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Após, expeça-se 

o necessário e arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104558 Nr: 7628-83.2013.811.0040

 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: ANA CLARA CANOVA LOPES, JOMAR EMERSON 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADOS MACHADO, CHOCOLATES 

GAROTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A/MT, ROBSON ANTONIO BOSSA - OAB:15099

 Código Apolo nº: 104558

Vistos, e etc.

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo de fls. 146-147 v.

Em seguida o requerido comprovou o pagamento integral do débito (fl. 148 

e verso).

É o relatório. Decido.

Sem delongas, o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Sem custas a pagar ou ressarcir, pois a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita.

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios de seus 

patronos.

 Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003699-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI (DEPRECADO)

ROQUE JOSE GRAPIGLIA (DEPRECADO)

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI (DEPRECADO)

JOSE AUGUSTO ASCOLI (DEPRECADO)

JOSE AMADEU ASCOLI (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos sobre o teor da certidão do 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003276-60.2016.8.11.0040

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:

MOACIR TAVARES DA SILVA (EXECUTADO)

MOACIR TAVARES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

PRISCILA TAVARES DA SILVA (EXECUTADO)

MARCIA SIBILA PICOLI DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO CONSTANTE DO ID 8824362, NO 

PRAZO DE 05 DIAS.

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

Processo Número: 1000200-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO GAVINSKI PINTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte ré, na pessoa 

do seu patrono para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento do saldo 

devedor das custas judiciais, no valor de R$ 505,09 sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada para protesto, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002910-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODINEI MAZETTO ASSIS (DEPRECADO)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003054-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA BALDO OGLIARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001473-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (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
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Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86131 Nr: 5547-35.2011.811.0040

 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: XAXIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

Ação Monitória

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5547-35.2011.811.0040

 ESPÉCIE: 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: XAXIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

PARTE RÉ: ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA

CITANDO(A, S): Antônio Candido de Oliveira, Cpf:33775613153,Rg: 

262272,SSP/MS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/09/2011

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir 

a obrigação exigida pela parte autora, consistente no pagamento do débito 

no valor de R$ 2.977,60. Poderá a parte requerida, no mesmo prazo, 

oferecer embargos monitórios.

RESUMO DA INICIAL: A autora é credora do requerido da importância 

correspondente de R$2.451,80(dois mil quatrocentos e cinquenta e um 

real e oitenta centavos), representando por duas folhas de cheque, 

respectivamente de n° 850294 no valor de R$ 1.284,80(um mil duzentos e 

oitenta e quatro reais e oitenta centavos), ambos da conta 29.531-0, 

agência 3290, do Banco do Brasil, emitidas pelo requerido nas datas de 

11/07/2010 e 17/07/2010. A credora por várias vezes forneceu ao 

requerido combustíveis, e como pagamento recebeu as cártulas acima 

descritas. Após a data aprazada entre as partes quando de sua emissão, 

a autora apresentou os cheques na agencia bancaria sendo que os 

mesmos foram devolvidos por insuficiência de saldo. Diante de tal 

situação, a empresa requerente tentou de variadas formas resolverem o 

impasse amigavelmente, entrando em contato diversas vezes com o 

requerido, sendo qual até o momento, não deu quitação sobre seu debito, 

logo, infrutíferas foram todas as tentativas da autora de comporem um 

acordo amigável, frustrando assim o recebimento de seu crédito.

DESPACHO: VISTO/MC.Trata-se de feito aguardando citação e/ou 

intimação da parte requerida/executada acerca de determinação 

derradeira em razão da ausência de sua localização. Assim, face a 

imprescindibilidade da triangularização processual, pautado no princípio do 

impulso oficial, DETERMINO a busca do endereço da parte requerida 

através dos sistemas INFOJUD/BACENJUD, bem como os demais 

convênios existentes no TJMT (Câmara dos Dirigentes Lojistas; Tribunal 

Regional Eleitoral/MT; JUCEMAT; DETRAN/MT e CEMAT), para que no prazo 

de 05 (cinco) dias apresentem endereço para localização da parte 

requerida. Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as 

providências obstadas pela sua não localização. Caso, infrutíferas as 

buscas ou negativa a citação/intimação no endereço indicado, determino a 

regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal 

para expressa manifestação, observando na espécie o regramento do 

artigo 231ss do CPC. Com derradeira certificação do decurso de prazo da 

parte requerida para apresentação de defesa, doravante, para patrocinar 

os interesses e defesa do(a/s réu(ré), forte no primado constitucional dos 

incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e corolários normativos 

infraconstitucionais, para a função de CURADOR ESPECIAL nomeio o(a) 

ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, representante do 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – UNIC, inscrita na 

OAB/MT 9602, o(a) qual desempenhará tal múnus público segundo a fé do 

seu grau acadêmico e por força da disposição estanque no artigo 22ss do 

Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Acerca desta nomeação e/ou 

intimação para manifestação no prazo legal, intime pessoalmente o (a) 

curador (a) especial em referência e, para as demais intimações 

vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática do DJE (art. 

237, CPC cc CNGC/MT). Após, se houver interesse de incapaz, dê-se 

vistas ao Ministério Público. Publique esta decisão uma vez no DJE para 

intimação das partes e, sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut leis orgânicas de 

regência. Desta feita, renovo vista à parte exequente para que se 

manifeste pelo prazo de 05(cinco) dias e, decorrido o quinquídio à 

conclusão. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 21 de março de 2016. ANDERSON CANDIOTTO. 

Juiz de Direito

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 29 de janeiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106632 Nr: 9680-52.2013.811.0040

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA ADRIANA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para remeter ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

independentemente de despacho Judicial, até posterior provocação da 

parte Autora, em cumprimento ao art. 3º da Ordem de Serviço nº 02/2015, 

de 31/08/2015.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83701 Nr: 2793-23.2011.811.0040

 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: TELES PIRES TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMF TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2793-23.2011.811.0040

 ESPÉCIE: 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: TELES PIRES TRANSPORTES LTDA

PARTE RÉ: GMF TRANSPORTES LTDA

CITANDO(A, S): Gmf Transportes Ltda, CNPJ: 81705196000111, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Tocantins, Nº276, Bairro: Vila Guarani, 

Cidade: Paranaguá-PR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/05/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 5.378,90

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 
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consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para no prazo de 

15(quinze dias), cumprir a obrigação exigida pela autora, consistente no 

pagamento do débito no valor de R$ 5.378,90(cinco mil trezentos e setenta 

e oito reais e noventa centavos).

RESUMO DA INICIAL: A requerente atua no setor de transporte de cargas, 

e é credora do requerido por força da emissão dos cheques 

mencionados. Uma vez depositado, os cheques tiveram seu pagamento 

frustrado sendo devolvidos pela alínea 11 e 12, que significa insuficiência 

de fundos. Os cheques foram emitidos para pagamento de frete a 

requerente. Em que tese a requerente haja efetivamente prestado o 

serviço, a requerida efetuou o pagamento dos mesmos com cheques sem 

fundos. Em decorrência dessa circunstância, e tendo já transcorrido o 

prazo prescricional de seis meses contados da data de apresentação, 

não vê a requerente alternativa outra para o recebimento do seu crédito 

que não o ajuizamento da presente ação. Observa-se, portanto, que o 

requerido deve á requerente a quantia liquida, certa e atualizada de R$ 

5.378,90(cinco mil trezentos e setenta e oito reais e noventa centavos). 

Ocorre que, diante da inexistência de pagamento o querido, até o 

momento, enriquece sem causa as custas da requerente. O requerido 

usou os serviços da requerente e não pagou pelos mesmos, estando em 

debito com a requerente.

 DESPACHO: Visto/AB. Da Busca de Endereço. Trata-se de feito 

aguardando citação e/ou intimação da parte requerida/executada acerca 

de determinação derradeira em razão da ausência de sua localização. 

Assim, face a imprescindibilidade da triangularização processual, pautado 

no princípio do impulso oficial, DETERMINO a busca do endereço da parte 

requerida através dos sistemas INFOJUD/BACENJUD, bem como os 

demais convênios existentes no TJMT (Câmara dos Dirigentes Lojistas; 

Tribunal Regional Eleitoral/MT; JUCEMAT; DETRAN/MT e CEMAT), para que 

no prazo de 05 (cinco) dias apresentem endereço para localização da 

parte requerida. Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as 

providências obstadas pela sua não localização. Caso, infrutíferas as 

buscas ou negativa a citação/intimação no endereço indicado, determino a 

regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal 

para expressa manifestação, observando na espécie o regramento do 

artigo 256 ssdo NCPC. Do Curador Especial. Com derradeira certificação 

do decurso de prazo da parte requerida para apresentação de defesa, 

doravante, para patrocinar os interesses e defesa do(a/s réu(ré), forte no 

primado constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e 

corolários normativos infraconstitucionais, para a função de CURADOR 

ESPECIAL nomeio o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, 

representante do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – 

UNIC, inscrita na OAB/MT 9602, o(a) qual desempenhará tal múnus público 

segundo a fé do seu grau acadêmico e por força da disposição estanque 

no artigo 22ss do Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Acerca 

desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, intime 

pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência e, para as demais 

intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática 

do DJE (art. 273, NCPC cc CNGC/MT). Após, se houver interesse de 

incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público. Publique esta decisão uma vez 

no DJE para intimação das partes e, sendo o caso de atuação no feito, os 

membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut leis 

orgânicas de regência. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. Sorriso/MT, 25 de Abril de 2017. ANDERSON CANDIOTTO. 

Juiz de Direito.

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 29 de janeiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92556 Nr: 4367-47.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO GOMES LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418/SP, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484

 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.: 112233 Nr: 4163-32.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROBERTO DA SILVA

 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.: 139499 Nr: 10400-48.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES CHARCKOSKI BRUM - ESPÓLIO, 

JOÃO RODRIGUES BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

que, em cumprimento à Seção 16, do Capítulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da PARTE AUTORA, via DJE, acerca da restituição do prazo em 

relação a intimação do impulsionamento de fls. 79, nos termos do art. 221 

do NCPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106785 Nr: 9814-79.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.F. VEICULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9814-79.2013.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

PARTE RÉ: D.F. VEICULOS LTDA-ME

CITANDO(A, S): D.f. Veiculos Ltda-me, CNPJ: 08333389000107, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Cecilio Manoel Correa, Nº 1257, Bairro: 
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78890000, Cidade: Sorriso-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 37.443,05

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 que pague, 

dentro de 03(três) dias, contados da efetiva citação, o Principal e 

Acessórios Legais, sob pena de lhe ser penhorados eventual(is) bem(ns) 

indicados(s) pela parte credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo 

juízo.

RESUMO DA INICIAL: O exequente é credor da executada na importância 

de R$ 37.443,05, representada pelo “Instrumento Particular de Contrato de 

Financiamento” celebrado em 28.03.2008, no valor de R$ 14.430,10, para 

pagamento em 24 prestações, mensais e consecutivas, vencendo-se a 

primeira em 30.04.2008 e a última em 30.03.2010, acrescidas dos 

encargos prefixados e demais consectários legais. Para a garantia da 

operação a executada, com aval do Sr. Mário Sebastião dos Santos, emitiu 

uma nota promissória no valor de R$ 18.402,96. Ocorre que a executada 

deixou de adimplir com o pagamento a partir da prestação vencia em 

30.04.2008, tornando-se devedora do principal e dos acessórios, que 

importaram, até o vencimento, na quantia de R$ 18.402,96, que 

devidamente corrigida perfaz o montante de R$ 37.443,05. Dá a causa o 

valor de R$ 37.443,05 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta e três 

reais e cinco centavos).

DESPACHO: Vistos/M. Trata-se de feito aguardando citação e/ou intimação 

da parte requerida acerca de determinação derradeira em razão da 

ausência de sua localização. Assim, face a imprescindibilidade da 

triangularização processual, pautado no princípio do impulso oficial, 

DETERMINO a busca do endereço da parte requerida através do sistema 

RENAJUD, bem como os demais convênios existentes no TJMT (Câmara 

dos Dirigentes Lojistas; Tribunal Regional Eleitoral/MT; JUCEMAT; 

DETRAN/MT e ENERGISA), para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentem endereço para localização da parte requerida. Localizado o 

endereço, proceda o(a) gestor(a) com as providências obstadas pela sua 

não localização. Caso, infrutíferas as buscas ou negativa a 

citação/intimação no endereço indicado, determino a regular 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com prazo de 

30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal para 

expressa manifestação, observando na espécie o regramento do artigo 

256 ss do NCPC. Do Curador Especial. Com derradeira certificação do 

decurso de prazo da parte requerida para apresentação de defesa, 

doravante, para patrocinar os interesses e defesa do(a/s réu(ré), forte no 

primado constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e 

corolários normativos infraconstitucionais, para a função de CURADOR 

ESPECIAL nomeio o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, 

representante do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – 

UNIC, inscrita na OAB/MT 9602, o(a) qual desempenhará tal múnus público 

segundo a fé do seu grau acadêmico e por força da disposição estanque 

no artigo 22ss do Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Acerca 

desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, intime 

pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência e, para as demais 

intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática 

do DJE (art. 273, NCPC cc CNGC/MT). Após, se houver interesse de 

incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público. Publique esta decisão uma vez 

no DJE para intimação das partes e, sendo o caso de atuação no feito, os 

membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut leis 

orgânicas de regência. Desta feita, renovo vista à parte exequente para 

que se manifeste pelo prazo de 05(cinco) dias e, decorrido o quinquídio à 

conclusão. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 06 de julho de 2017.ANDERSON CANDIOTTO. Juiz 

de Direito

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106785 Nr: 9814-79.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.F. VEICULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

compareça nesta Secretaria no horário das 12:00 às 19:00 horas a fim de 

retirar o Edital de Citação providenciando sua publicações, comprovando 

posteriormente nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 182870 Nr: 10788-77.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR MARIOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER Z ASSESSORIA E CONSULTORIA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 32, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 28547 Nr: 3010-76.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE ADOLFO FERRONATO, DIVA 

FRANCISCA FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose arnaldo janssen nogueira 

- OAB:19.081-a, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para juntar cópia atualizada da matrícula para penhora do 

bem descrito no acordo pactuado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96494 Nr: 8456-16.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a advogada da parte 

Requerida, via DJE, para requerer o que entender de direito, vez que não 

houve efetivação de bloqueio BACENJUD, somente depósito do valor pela 

parte Requerida.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002074-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA JUNG FAVERO (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 do Oficio do 
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INSS, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000092-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000092-28.2018.8.11.0040 

AUTOR: OSCAR DA SILVA RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

OSCAR DA SILVA RIBEIRO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11346722, em que 

comprova recebimento do beneficio até 15/08/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001751-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO BOTTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001751-09.2017.8.11.0040 

AUTOR: IVO BOTTEGA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada por IVO 

BOTTEGA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, objetivando a implantação em sede de tutela de urgência do 

benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a condenação do 

requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez em seu favor. 

Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a 

capacidade laborativa, tendo o beneficio previdenciário sido cessado 

administrativamente pelo requerido. Assim, sustentando que preenche os 

requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a 

procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial foi 

deferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido (Num. 

7298255 ). O requerido apresentou contestação, alegando a ausência de 

incapacidade laborativa da parte autora (Num. 9060741 ), tendo a mesma 

impugnando, ratificando os pedidos iniciais (Num. 9442995 ). Determinada 

a realização de perícia, o laudo restou juntado no Num. 10643351, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de 

benefício previdenciário com pedido de aposentadoria por invalidez, 

formulado IVO BOTTEGA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, passo ao exame do 

mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença 

quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos 

requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. 

II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 6037993. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 
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se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostados aos autos (Num. 10643351), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é total e permanente para 

as atividades laborativas. Assim, considerando que a parte autora é 

hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente incapacitada para 

as atividades laborativas habituais, e, ainda, o grau de instrução da 

mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para concessão do 

beneficio de aposentadoria por invalidez. Diante do exposto e pelo mais 

que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a 

pagar a parte Autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por 

Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente (24/02/17 

– Num. 6037993), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a 

autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença. Sobre as prestações 

em atraso, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 

870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária 

incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, 

quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a 

redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000436-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS MENEZES DINIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000436-09.2018.8.11.0040 

AUTOR: ZACARIAS MENEZES DINIZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ZACARIAS MENEZES DINIZ contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11601895, em que 

comprova recebimento do beneficio até 24/10/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos termos 

do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000458-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DE QUADROS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000458-67.2018.8.11.0040 

AUTOR: NELSON JOSE DE QUADROS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

NELSON JOSÉ QUADROS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 
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requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11612897, em que 

comprova recebimento do beneficio até 30/08/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos termos 

do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA OAB - MT23566/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000496-79.2018.8.11.0040 

AUTOR: MARCO RODRIGUES DE SOUSA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de 

concessão de benefício de auxilio-acidente c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por MARCO RODRIGUES DE SOUSA em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende, em sede de tutela, que o requerido seja 

condenado a implantar o benefício. No mérito, busca a procedência do 

pedido para que o requerido seja condenado ao pagamento de 

auxílio-acidente, acrescidos de seus consectários legais, além de custas 

e honorários advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que em razão 

do acidente sofrido em 21/04/2016, teve sua capacidade laborativa 

reduzida. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-acidente lhe seja concedido nesta fase 

de cognição sumária, e que ao final da presente ação o benefício lhe seja 

concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: 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. Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, 

compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos nessa 

quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o 

Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária 

a presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos, eis que, a concessão do benefício ao 

final da demanda não causará qualquer prejuízo à parte, pois a mesma 

está exercendo atividade laborativa, recolhendo contribuições 

previdenciárias, conforme CNIS juntado aos autos no Num. 11618917. Do 

exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância 

as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000340-91.2018.8.11.0040 

AUTOR: SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Verifica-se que a parte 

requerente não instruiu corretamente a inicial, eis que não juntou aos 

autos documentos legíveis (Num. 11542644) a fim de comprovar sua 

qualidade de segurado e o período de carência necessários à concessão 

do benefício (CNIS). Sendo assim, intime-se a parte requerente para 

emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, juntando aos autos o CNIS, 

constante no Num. 11542644, de forma legíveis, ante o disposto no art. 

321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. Às providências

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000362-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGUEDA MATIAS GRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000362-52.2018.8.11.0040 

AUTOR: AGUEDA MATIAS GRADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Compulsando os autos verifico que não 

houve requerimento administrativo pela parte autora quanto ao benefício 

pleiteado. Assim, deve a parte autora dar entrada em requerimento 

administrativo junto ao INSS. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito”. (STF. RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado 

em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206 ) Deste modo, determino a intimação da parte 

autora, para que, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção sem mérito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 254 de 709



por falta de interesse processual, dê entrada em pedido administrativo 

junto ao INSS, sob o qual deverá pronunciar-se em 90 dias, sob pena de 

caracterização de lesão ou ameaça de direito. Vindo aos autos o parecer 

administrativo, cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a 

ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 

335 e seguintes do Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000339-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN NEIVA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000339-09.2018.8.11.0040 

AUTOR: GEOVAN NEIVA DE AQUINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido 

de tutela de urgência ajuizada GEOVAN NEIVA DE AQUINO em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

implantar o benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido 

para que o requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença e/ na qualidade de segurado especial, 

conforme verificada a incapacidade da parte autora, acrescidos de seus 

consectários legais, além de custas e honorários advocatícios. Para tanto, 

relata a parte autora que está acometida de doença que a impede de 

realizar suas atividades laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença na qualidade de 

segurada especial, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: 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. No caso em exame, verifico que os requisitos 

ensejadores da tutela pretendida não se encontram presentes. Isso 

porque, os documentos juntados aos autos (notas fiscais) não 

comprovam, ao menos nesta fase de cognição sumária, a qualidade de 

segurado especial do autor, mormente pelo fato de o endereço do autor 

indicado nas notas fiscais ser da zona urbana (Num. 11541716). 

Outrossim, os documentos médicos acostados aos autos no Num. 

11541716, não atestam, de forma cabal, a incapacidade da parte autora, a 

qual somente restará demonstrada, ou não, após a realização de perícia. 

Assim, tenho que, ao menos nesta fase cognitiva perfunctória, não se 

pode aferir que a parte autora tenha direito ao benefício de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez como segurada especial, haja vista a 

necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual, nesta quadra 

processual não há como acolher o pedido de tutela antecipada. Assim, 

indevida é a concessão do benefício vindicado, diante da situação fática 

apresentada e das alegações da parte requerente, tendo em vista a 

fragilidade das provas acerca do implemento das condições para 

auxílio/aposentadoria como segurada rural. Destarte, conclui-se que, por 

ser uma medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a 

antecipação da tutela só deve ser deferida quando demonstrada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos 

do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000359-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBINO SCHIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000359-97.2018.8.11.0040 

AUTOR: JOSE ALBINO SCHIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada JOSÉ ALBINO SCHIO em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado implantar o benefício de 

auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, requerendo tutela 

antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido para que o 

requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

e/ou auxílio-doença e/ na qualidade de segurado especial, conforme 

verificada a incapacidade da parte autora, acrescidos de seus 

consectários legais, além de custas e honorários advocatícios. Para tanto, 

relata a parte autora que está acometida de doença que a impede de 

realizar suas atividades laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença na qualidade de 

segurada especial, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: 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. No caso em exame, verifico que os requisitos 

ensejadores da tutela pretendida não se encontram presentes. Analisando 

detidamente os documentos juntados aos autos, não resta provado, em 

fase de cognição sumária, que a parte autora atualmente se encontra 

incapacitada para o trabalho, ante a ausência de exames e laudos 

médicos atualizados, uma vez que não há qualquer atestado indicando a 

incapacidade da parte autora, pois somente há um receituário subscrito 

por médico indicando a realização de 30 fisioterapias (Num. 11548731). 

Tenho que, ao menos nesta fase cognitiva perfunctória, não se pode 

aferir que a parte autora tenha direito ao benefício de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez como segurada especial, haja vista a 

necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual, nesta quadra 

processual, não há como acolher o pedido de tutela antecipada. Assim, 

indevida é a concessão do benefício vindicado, diante da situação fática 

apresentada e das alegações da parte requerente, tendo em vista a 

fragilidade das provas acerca do implemento das condições para 

auxílio/aposentadoria como segurada rural. Destarte, conclui-se que, por 

ser uma medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a 

antecipação da tutela só deve ser deferida quando demonstrada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos 

do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006602-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES RODRIGUES (AUTOR)

G. R. D. N. (AUTOR)

G. R. D. N. (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1006602-91.2017.8.11.0040 

AUTOR: FRANCISCO GOMES RODRIGUES, GENILSON RODRIGUES DO 

NASCIMENTO, GEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária 

de Pensão por Morte c/c tutela de urgência ajuizada por GENILSON 

RODRIGUES DO NASCIMENTO e GEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, 

representados por seu avô e tutor Francisco Gomes Rodrigues, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela antecipada, a concessão do 

beneficio previdenciário de pensão por morte em razão do falecimento de 

sua genitora Simone Pereira Rodrigues, ocorrido em 20/06/16. Com a inicial 

juntou documentos. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade 

judiciária. Trata-se, como visto linhas volvidas, de ação previdenciária em 

que a parte autora pretende que o requerido seja condenado a lhe 

conceder o benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de 

sua genitora. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: 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. Para a 

concessão do benefício de pensão por morte, necessário se faz a 

demonstração da condição de segurada da falecida, bem como da 

situação de dependência da parte Requerente, nos termos do artigo 74 da 

Lei 8.213/91. Sob esse prisma, a condição de dependente da autora é 

presumida, uma vez que a mesma são filhos da de cujus, e contam com 15 

e 13 anos de idade (art. 16, I, da Lei n. 8.213/91). Do mesmo modo, os 

documentos acostados aos autos, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, atestam a qualidade de segurada da de cujus, anteriormente ao 

falecimento desta. Por fim, destaco que a mera possibilidade de 

irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de pensão por morte, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

até posterior decisão final da lide. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002896-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002896-37.2016.8.11.0040 

AUTOR: RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez 

e/ou auxilio doença ajuizada por RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a implantação em sede de tutela de urgência do benefício 

previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a condenação do requerido 

ao pagamento de aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto 

sustenta que, devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a capacidade 

laborativa, tendo o beneficio previdenciário sido cessado 

administrativamente pelo requerido. Assim, sustentando que preenche os 

requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a 

procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial foi 

deferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido (Num. 

4148660 ). O requerido apresentou contestação, alegando a ausência de 

incapacidade laborativa da parte autora (Num. 4922949 ), tendo a mesma 

impugnando, ratificando os pedidos iniciais (Num. 5582120 ). Determinada 

a realização de perícia, o laudo restou juntado no Num. 10695762, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de 

benefício previdenciário com pedido de aposentadoria por invalidez, 

formulado RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, 

quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros 

requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos casos em que o 

benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda que de forma 

temporária, tanto a qualidade de segurado como o período de carência já 

foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E 

PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social 

tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade 

temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas atividades 

habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 

59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de segurado da 

parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da 

concessão do benefício de auxílio-doença na seara administrativa. 

(grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos dois 

primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos documentos 

constantes no Num. 4922965. Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, 

ainda, para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução do requerente, a idade, bem como se a incapacidade para o 

trabalho a que estava habituado é permanente. Pelo laudo médico pericial 

acostados aos autos (Num. 10695762), verifica-se que a incapacidade da 

parte autora é total e permanente para todas as atividades laborativas. 

Assim, considerando que a parte autora é hipossuficiente econômica, que 

está incontestavelmente incapacitada para as atividades laborativas 

habituais, e, ainda, o grau de instrução da mesma, tenho que restam 

preenchidos os requisitos para concessão do beneficio de aposentadoria 

por invalidez. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o 

benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% 

(cem por cento) do salário de benefício, devido desde a cessação do 

auxílio-doença administrativamente (06/09/16 – Num. 4922965), nos 

termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, 

pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 
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condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000241-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELARMO MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000241-24.2018.8.11.0040 

AUTOR: ADELARMO MULLER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão 

de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ADELARMO MULLER contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11472178, em que 

comprova recebimento do beneficio até 13/10/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos termos 

do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 121267 Nr: 95-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENDA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

124-125, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 125.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 22950 Nr: 2996-29.2004.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESIDERIO PEREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCUR.DO ESTAD, GERSON VALERIO POUSO - DD. 

PROC. DA FAZENDA ESTADUAL - OAB:SUBPROCURADOR -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O, RONALD RUDÁ RENNER - OAB:2808-B

 Vistos em correição.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

151-152, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

No que toca os honorários advocatícios, mantenho o valor inicialmente 

fixado.

Proceda-se com a baixa da restrição realizada via RENAJUD à fl. 119.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 80907 Nr: 6085-50.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIRA CABRAL DOS SANTOS - ME, 

LEONIRA CABRAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Vistos em correição.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

78-79, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado. Ademais, considerando o valor bloqueado à fl. 

55, proceda-se com o recolhimento das custas processuais, utilizando o 

valor considerado penhorável, nos termos do comando judicial à fl. 76v°, 

e, o remanescente à conta da parte executada.

No que toca os honorários advocatícios, mantenho o valor inicialmente 

fixado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 85911 Nr: 5302-24.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZANE TEREZINHA SCHWARTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

193-194 e 205, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 193 e 205.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 89637 Nr: 1237-49.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA CARNIELETTO DALL APRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

130, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 105332 Nr: 8403-98.2013.811.0040

 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: ANTONIO MATIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

175-176, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 176.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 89116 Nr: 699-68.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GUIA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

138-139, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 139.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 90412 Nr: 2026-48.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA MARIA HEINTZE BRONDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

199 e 206, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 199.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 107291 Nr: 10284-13.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PARTICHELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

206-207, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 207.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 126714 Nr: 3431-17.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA GOFFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

102-103, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 102.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 83939 Nr: 3072-09.2011.811.0040

 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: AURI IVO WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE ROSSI, JUVENIA GOMES 

MARQUESAN DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A resolução 005/2014/TP, disponibilizada em 28/03/2014 e publicada em 

31/03/2014, alterou e suspendeu a competência deste juízo (atualmente 4ª 

Vara), o qual passou ser competente para processar e julgar apenas 

feitos em que sejam parte, interessada ou superveniente, as Fazendas 

Públicas federal, estadual, ou municipal, e cartas precatórias afetas a sua 

competência.

Assim sendo, em razão da inexistência de ente público no polo ativo e/ou 

passivo, DETERMINO a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis 

desta Comarca, por não ser o objeto do presente feito de competência da 

Vara da Fazenda Pública.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 105559 Nr: 8647-27.2013.811.0040

 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: ELIANI PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, MARIA LUIZA BINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Diante do teor da certidão de fl. 707, desconstituo-o o perito anteriormente 

nomeado do cargo e nomeio como perito judicial o médico ginecologista e 

obstetra Dr.André Luiz Thume, endereço: AV. PARANA, 190, CENTRO, 

78455000, Lucas do Rio Verde/MT, Telefone(s): (65)3549-1547, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 699.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 130903 Nr: 5822-42.2015.811.0040

 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: LUCIMARA FABIANA BAZZI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente a inicial 

de liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do art. 

511, do NCPC.

 Havendo a necessidade de requisição de documentos à parte contrária, 

para ser procedida com a liquidação, deverá a parte autora elenca-los na 

petição acima.

 Na sequência, intime-se a parte contrária para juntá-los, no prazo de 30 

dias. Não havendo indicação de documentos a juntar, ou após a juntada, 

cite-se a requerida à contestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 511 do NCPC.

 Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006040-82.2017.8.11.0040

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:

ZELI FATIMA DA SILVA (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 15:50 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: 1006041-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 16:00 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: 1006042-52.2017.8.11.0040

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:

REGIVALDO BATISTA CARDOSO (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 16:10 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: 1006043-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE CLOTILDES PAGLIARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 16:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006044-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMADEU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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 16:30 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: 1003443-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 04 de ABRIL de 2018, às 16:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002123-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1002123-55.2017.8.11.0040 (L) Intime-se a parte reclamante para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia 

do título executivo original, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(art. 485, I, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos imediatamente conclusos. Sorriso/MT, 07 de agosto de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002123-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA SOUZA CAMPOS (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 16:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Processo: 1006359-50.2017.8.11.0040 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 25 DE ABRIL 

DE 2018 ÀS 09H30MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005317-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FURST (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e em cumprimento a 

determinação judicial de Id. 10855278, impulsiono estes autos a fim de citar 

a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da petição inicial 

inserta no Id. 10290711, intimando-a de que foi designado o dia 04 DE 

ABRIL DE 2018 ÀS 17H00MIN para realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006057-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERNANDO TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (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 17:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006064-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANE OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 
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o dia 04 de ABRIL de 2018, às 17:20 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: 1006080-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 17:30 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: 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)

 

Processo: 1000301-94.2018.8.11.0040 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 06 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 18H10MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010893-83.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROBERTO ZAMBENEDETTI (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 17:50 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: 8010414-61.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010414-61.2013.2016.8.11.0040 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 nos ID nº 

11112831, 11112834, 11165874, 11165881, no prazo de 05 

dias.Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação 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)

 

Processo: 1000307-04.2018.8.11.0040 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 06 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 18:20HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003590-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SHUJI YAMAGUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURY BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT0010129A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

WILER MARQUES RIBEIRO (TESTEMUNHA)

MARINEI ARDAI MAGALHÃES (TESTEMUNHA)

RENATO ALVES VILAS BOAS (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO N. 1003590-06.2016.8.11.0040 (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 – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011249-78.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LIMA DERKOSKI OAB - MT18337/O (ADVOGADO)

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR SANCHES GURGEL OAB - SP338813 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 04 de ABRIL de 2018, às 18:00 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011249-78.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LIMA DERKOSKI OAB - MT18337/O (ADVOGADO)

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR SANCHES GURGEL OAB - SP338813 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 04 de ABRIL de 2018, às 18:00 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: 1002759-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PADILHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA HATSUKO CHIROMATZO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1002759-55.2016.8.11.0040 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 Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD e SIEL, para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-47.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUDI LIEBICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010639-47.2014.8.11.0040 REQUERENTE: RUDI LIEBICH REQUERIDO: OI 

S.A 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”. Assim sendo, permaneçam os autos na 

Secretaria nesse ínterim, até ulterior deliberação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010303-43.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO NERI BOCOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - 

ME (EXECUTADO)

MARCELO DO NASCIMENTO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA SILVA FERREIRA OAB - MT19770/O (ADVOGADO)

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010303-43.2014.8.11.0040 REQUERENTE: AVELINO NERI BOCOLLI 

REQUERIDO: MARCELO DO NASCIMENTO SANTOS, EXPRESSO NORTE 

TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - ME I - Retifiquem-se 

o registro e a autuação, passando a constar o feito como cumprimento de 

sentença, procedendo-se ainda, a exclusão dos patronos antigos e 

inclusão dos novos patronos da parte executada Expresso Norte, 

conforme requerido no ID 11063911. II - Após, intime-se a parte 

executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010680-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AJUIZIRO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010680-43.2016.8.11.0040 REQUERENTE: AJUIZIRO BARBOSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS I – Em atenção 

ao postulado no Id. 11343415, defiro o pedido de SUSPENSÃO pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias. II – Intime-se a parte reclamante, consignando-se 

que, decorrido o prazo acima, deverá a autora manifestar-se 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. III- Cancelo 

audiência aprazada no Id. 9918713.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006099-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA MARIA DE BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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 18:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005592-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEGO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 
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a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 10523611 , intimando-a de que foi designado o 

dia 14 DE MARÇO DE 2018 ÀS 16H50MIN para realização da audiência de 

conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005592-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEGO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 14 de MARÇO de 2018, às 16:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001650-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (REQUERENTE)

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:

MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA (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 18:30 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: 8010835-17.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODIVAN MENDES GOMES PECANHA (EXEQUENTE)

JEFFERSON GOMES SILVA (EXEQUENTE)

RONEI MENDES GOMES PECANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA TV CIDADE - SBT? CANAL 06- (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010835-17.2014.8.11.0040 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 e, para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010586-03.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE FOLLADOR OAB - PR15034 (ADVOGADO)

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO CLAUDIO - ME (EXECUTADO)

AUGUSTO MAFESSONI E CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIO RICARDO FAUST OAB - PR43885 (ADVOGADO)

Fernando Biava da Silva OAB - PR45330 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDELCIO JEFERSON DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

REJANE SCHOMMER DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo nº 8010586-03.2013.811.0040 Intimação da Penhora online 

efetuada e via Renajud, conforme r. despacho em sua parte principal 

transcrita: III - A penhora será processada em conformidade com o art. 

854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

IV - Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação.

Intimação 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)

 

Processo: 1000489-87.2018.8.11.0040 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 10:30HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010683-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

FABIO SALES VIEIRA OAB - MT0011663A (ADVOGADO)

 

Processo nº 8010683-95.2016.811.0040 INTIMAÇÃO DA PENHORA ON 

LINE REALIZADA VIA BACENJUD NO VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS 

TERMOS DO R. DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO: II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III - Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010562-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI MARIA MENEGHETTI (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010562-67.2016.8.11.0040 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 Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD e, para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005582-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CUSTODIA FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1005582-65.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: LILIAN CUSTODIA FABIANO REQUERIDO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS 

DE MATO GROSSO Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011313-25.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8011313-25.2014.8.11.0040 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 e, para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVAN CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010214-49.2016.8.11.0040 (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, 13 

de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011309-51.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GAMA PNEUS E PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINO FERREIRA GIL (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8011309-51.2015.8.11.0040 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 e, para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010431-97.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS SILVA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO CARLOS SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010431-97.2013.8.11.0040 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 e, para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação 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)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 09:10 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: 8011048-23.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELITA MARIA BRANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR PAULINI (EXECUTADO)

DEONELCIO LODI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

8011048-23.2014.8.11.0040 – S I - Certificada a intempestividade 

(ID9801237), deixo de receber o recurso interposto no ID. 8158113. II - 

Cumpra-se integralmente a sentença proferida no ID 7324780. III – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011212-85.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

8011212-85.2014.8.11.0040 (D) Tendo em vista que não houve preparo 

(ID 9802140), julgo deserto o recurso inominado (ID 973349), nos termos 

do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se integralmente a sentença 

proferida no ID 973348. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004104-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GONCALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 08:00 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: 1004506-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GECIANA SIMAO DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 11 de ABRIL de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 33105 Nr: 2274-24.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MEDEIROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 2274-24.2006.811.0040

 I – Em virtude do lapso decorrido, defiro a renovação das diligências 

deferidas na fl. 78.

II – Constato, ainda, que houve certa confusão nas comunicações com a 

Comarca de Sinop, pois até o momento não há nos autos notícia de 

cumprimento da carta precatória expedida na fl. 91. Renove-se assim a 

expedição da missiva, observando-se o endereço indicado na fl. 90.

III – Concito a exequente a acompanhar a execução das medidas, pois são 

derradeiras e preliminares à extinção do feito por força da inexistência de 

bens penhoráveis, uma vez que o feito tramita há mais de uma década 

sem efetividade.

IV - Intime-se a exequente.

Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DANTA DE OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000525-32.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ADAIR DANTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à tutela de urgência pretendida, verifico que se sustenta 

em inexistência de débito em relação de consumo de energia elétrica, o 

que recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que 

não teria a reclamante como provar fato negativo. A par disso, se 

procedentes as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional 

lhe acarretará sérios prejuízos, em decorrência da suspensão do 

fornecimento de energia em seu endereço, bem de caráter essencial à 

vida humana, evidenciando-se assim o perigo de dano. Por outro lado, 

tem-se que a reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, 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 proceda, em 24 horas (art. 176, I, da Resolução Normativa n. 

414/ANEEL), a religação dos serviços de energia elétrica na residência do 

reclamante, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) 

por hora de descumprimento (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a 

verossimilhança das alegações da parte reclamante, bem como a 

facilidade de a parte reclamada comprovar a inverdade do alegado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

VI - 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: 1000541-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000541-83.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ZELINA MARIA DE OLIVEIRA 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 
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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).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA 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: 

1000543-53.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ERINALDO PEREIRA RAMOS 

REQUERIDO: TELEFONICA 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) 

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).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA ALVES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000545-23.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANGELITA ALVES MOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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: 1000548-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IDEMAR JOSE DE SOUZA (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: 

1000548-75.2018.8.11.0040 REQUERENTE: IDEMAR JOSE DE SOUZA 

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).

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 94611 Nr: 6362-95.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Vistos.

Considerando pedido defensivo juntado nos autos, redesigno audiência 

para o dia 21 de Fevereiro de 2018, ás 14h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

 Intimem-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 162210 Nr: 10443-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS 

ACERCA DO CÁLCULO DE PENA.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 133318 Nr: 7010-70.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO GONÇALVES, Cpf: 

01185479171, Rg: 1670710-9, Filiação: Francisca Gomes da Silva 

Gonçalves e Elias da Guia Gonçalves, data de nascimento: 18/08/1982, 

brasileiro(a), natural de Poconé-MT, convivente, servente, Telefone 

65-9992-7858. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatáira e que esta subscreve, vem, à presença de Vossa 

Excelência, com base no Inquérito Policial incluso oferecer denúncia em 

fae de Luciano Gionçalves, qualificadonos autos, pela prática dos fatos a 

seguir transcritos. Costa do referido procedimento investigtório que em dia 

e horárionão apurado, o acusado adquiriu em proveito próprio um veículo 

Saeiro CL, 1.8 Placas KCS 3604/GO, ano modelo 1996 que sabia ser 

produto de crime. Consta do referido procedimento investigatóio que em 

dia e horário não apurados em local não identificado oacusado adulterou o 

número do chassi do veículo automotor Saveiro, CL 1.8 acima idnetificado. 

Narram os autos que em 17/03/2015, o acusado estava trafegando na BR 

163, KM 733 com referido eículo, quandofoi abordado pela Polícia 

Rodoviária Federal, sendoentão consttado que o condutor não possuía o 

documento do veiculo, portando, apenas cópia do seu documento de 

identidade. Diante da situação foram procedidas buscas sobre os dados 

do veículo sendo possível constatar que a numeação do motor não 

correspondia à placa do automóvel. Consta ainda que o acusado adquiriu 

o aludido veículo há mais ou mesmos um ano, pagando pelo mesmo a 

quantia de R$ 7.000,00, bem como a troca em outro veículo Fiat Uno, não 

possuindo documentação do veículo. Posto isso o Ministério Público 

oferece denúncia em face de Luciano Gonçalves, como incurso nas 
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penas do artigo 180 Caput e no artigo 311 Caput, ambos do CP, 

requerendo que receida e autuada esta seja o mesmo citado para 

responder acusação por escrio no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Defiro as 

diligencias ministeriais de fl.30.Oficie-se à Autoridade Policial para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, encaminhe ao Juízo, auto de constatação acerca 

da adulteração do veiculo apreendido.Conforme requerido pelo MP, acosto 

aos autos neste momento Certidão de Antecedentes Criminais do 

acusado.CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, 

responda por escrito à acusação nos termos do art. 396 e art. 396-A do 

Código de Processo Penal com redação da Lei nº 11.719/08.Nos termos 

do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de constituir 

Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria 

Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à 

Defensoria Pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se 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 Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 04 de outubro de 2017

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 90387 Nr: 1999-65.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÉRCIO DIAS 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): ADÉRCIO DIAS DA SILVA, Cpf: 

01895243165, Rg: 1188996-9, Filiação: Giobaldo Dias da Silva e 

Lindonesia Franklin da Silva, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Públicodo Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária, e que esta seubscreve, no uso de sua atribuições 

legais, vem à presença de Vossa Excelência, com base no Inquérito 

Policial incluso oferecer denúncia em face de Adercio Dias da Silva, 

qualificado nos autos, pela prática do fato a seguir transcrito. Noticiam os 

autos que no dia 29/02/2012, por volta das 14h10min, na Rua São Roque, 

defronte o n. 2148, Bairro São José II nesa urbe, o acusado agindo com 

negiligencia praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor , 

não possuindo carteira nacional de habilitação. Segundo apurado nas 

condições de tempo e local acima descritas oacusado, no controle dos 

mecanismos de direção e velocidde docaminhão Ford, Modelo F4000 SS, 

placas BWP 0771, fazia a coleta de sucata naquela localidade, tendo a 

vítima Davidosn dos Reis Ferreira, com 09 anos de idade, como ajudante, 

sendo que ao tentar parar o veículo em um dterminado ponto de subida na 

Rua São Roque, ocaminhão, que se encontrava com defeito nos freios, 

começou a mover-se para trás, momento em que a Vítima ao tentar calçar 

um dos pneus docaminhão, foi atropelada peloveículo, causando-lhe as 

lesões corporais Exame Necroscópico de fs. 30/34 e Mapa Topográfico de 

fl. 39, suficientes para provocar-lhe a morte. Por fim consta que o 

acusado não possui carteira nacional de habilitação e não prestou socorro 

a vítia,tendo empreendido fuga do local do acident, sendo que a Polícia 

Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados pelos moradores do Bairro 

e, uma vez presentes, constataram o óbito da vítima. Posto isso o 

Ministério Público, oferece denúncia em face de Adercio Dias da Silva, 

omo incurso nas penas do artigo 302 parágrafo único, incisos I e III da Lei 

n. 9.503/97, requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo citado 

para responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Inquérito Policial - Código Apolo 90387Indiciado: Adercio Dias 

da Silva Vistos etc. Encontrando-se presentes os indícios da autoria e da 

materialidade, recebo a denúncia em todos os seus termos e para todos 

os efeitos legais, contra Adercio Dias da Silva (documento de identidade à 

fl. 19), como incurso nas penas do artigo 302, parágrafo único, incisos I e 

III da Lei n. 9.503/97.Tendo em vista a vigência do Provimento 41/2011 – 

CGJ, defiro a cota ministerial de fl. 71. Diligencie Senhora Gestora 

Judiciária no cumprimento conforme requestado.Encaminhe-se o presente 

inquérito policial ao cartório distribuidor, a fim de ser convertido em ação 

penal. Cite-se o acusado, para oferecer resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), momento em que poderá 

argüir preliminares e alegar o que interessa à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, inclusive especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (CPP, Artigo 396-A), sendo que o defensor 

constituído (fl. 22), também deverá ser intimado.Em não sendo ofertada a 

defesa por advogado constituído, ou havendo a informação acima citada, 

no sentido de que o acusado não tenha condições de constituir um 

advogado, o que deverá ser certificado, nomeio, desde já, o nobre 

Defensor Público, que terá outros dez (10) dias para tal mister. Com a 

certidão, a intimação do nobre Defensor Público deverá ser imediata, sem 

necessidade de nova conclusão dos autos.Na seqüência, conclusos para 

analisar a incidência de algum dos incisos do artigo 397 do CPP ou 

designar audiência de instrução e julgamento.Comunique-se ao Instituto de 

Identificação e à Delegacia de Polícia de origem o recebimento da 

denúncia.Proceda-se com a alimentação do banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC).Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Sorriso, 01 de agosto de 2012. 

Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 04 de outubro de 2017

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 122581 Nr: 953-36.2015.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS LIMA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE MARCOS LIMA QUEIROZ, Filiação: 

Marlene Pereira Lima e Jose Rodrigues Queiroz, data de nascimento: 

15/07/1994, brasileiro(a), natural de Santana de Ipanema-AL, convivente, 

Telefone 66 9660 3750. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, nouso de suas atribuições 

legais, vem, à presença de Vossa Excelência,com base no Inquérito 

Policial incluso oferecer denúncia em face de José Marcos Lima Queiroz, 

qualificado nos autos, pela prática do fato a seguir transcrito. Noticiam os 

autos que no dia 31/10/2014, por volta das 23h00min, na Rua Monte 

Alegre nesta urbe, o acusado dirigiu sema devida habilitação, o veículo 

Honda CG Titan 150 Placa NHQ 6747,gerando perígo e dano. Consta ainda 

que,nas mesmas condições o acusado desobedeceu a ordem legal de 

funcionário público..Consoante as informações colhidas no caderno 

investigatório' na data e horário dos fatos, a Poícia Militar realizava rondas 

pelas vias desta urbe, quando se deparou como acusado em atitude 

suspeita,desta forma fora dado ordem de parada aoincrepado que ignorou 

o chamado dos milicianos vindo a empreender fuga do local. Ato contínuo. 
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Desta forma a Polícia Militar, conseguiu abordar o acusado constando que 

não possuía carteira de habilitação, para condução de veículo automotor. 

Posto isso, o Ministerio Público oferece denúncia em face de José Marcos 

Lima Queiroz, como incurso nas penas do artigo 309 do CTB e artigo 330 

do CP, requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo citado para 

responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Processo nº. 953-36.2015.811.0040.Código nº . 

122581.Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP fl. 46, e 

determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem a 

apresentação de defesa preliminar o qual deverá ser certificado, abra-se 

vistas dos autos ao MP. Em caso de apresentação de defesa preliminar, 

venham os autos conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.Sorriso, 17 de julho 

de 2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza 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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 04 de outubro de 2017

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145541 Nr: 1736-91.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IKARO DO NASCIMENTO PINTO CARDOSO, 

ANDRÉ DA SILVA SIQUEIRA, LUIZ FERNANDO DE LIMA BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SEUS MEMORIAIS 

FINAIS NOS PRESENTES AUTOS EM FACE DE SEUS ASSISTIDOS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 166988 Nr: 1610-07.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO CEOLIN, Cpf: 01587780143, Rg: 

12638412, Filiação: Leda Maria Ceolin e Izair Antonio Ceolin, data de 

nascimento: 09/07/1985, brasileiro(a), natural de São Miguel do Oeste-SC, 

solteiro(a), Telefone 66-999858117. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária,e que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

legais, vem. à presença de Vossa Excelência, com base no Inquérito 

Policial incluso, oferecer denúncia em face de Tiago Ceolin, qualificado nos 

autos, pela prática dos fatos delituosos a seguir transcritos. Consta do 

referido procedimento investigatório que no dia 17/12/2016, por volta das 

23h29min, na BR 163, KM 733 nesta Comarca, oacusado conduzia com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de alcool, veículo 

automotor, conforme exame etilometro de fl. 18. Pelo que narra o 

procedimento invstigatório que na data e horário dos fatos 

supramencionados, o acusado conduziad oveiculo pela citada odovia, 

ocasião em que foi flagrado pelos PRF, em visível estado de embriaguez; 

Na opofrtundiade os agentes observaram que o suspeito encontrava-se 

visivelmente alcoolizado, sendo confirmado seu estado de embriaguez. 

Posto isso, o Ministerio Público ofrece denúncia em face de Tiago Ceolin, 

como incurso nas penas do artigo 306 Caput da Lei n. 9.503/97, 

requerendo que recebia e autuada esta seja o mesmo citado para 

responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Processo nº. 1610-07.2017.811.0040.Código nº. 

166988.Vistos.Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, 

CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por 

ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Conforme requerido 

pelo MP, acosto aos autos neste momento Certidão de Antecedentes 

Criminais do denunciado.Nos termos do artigo 396 do Código de Processo 

Penal, alterado pela Lei 11.719/2008, cite-se e intime-se o acusado, para 

apresentar defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 

396-A do mesmo diploma legal.Desde já designo audiência para o dia 06 

de setembro de 2017, às 16:30 horas, para apresentação da proposta de 

suspensão condicional do processo. Intime-se o acusado para 

comparecer na audiência designada.CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.Sorriso 

- MT, em 06 de abril de 2017.Glauber Lingiardi Strachicini,Juiz Substituto, 

em Substituição 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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 04 de outubro de 2017

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 148894 Nr: 3540-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE HENRIQUE DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRE HENRIQUE DOS SANTOS LOPES, 

Rg: 07487286355, Filiação: Maria Antonia dos Santos Lopes e Anselmo 

Camilo, data de nascimento: 04/04/1998, brasileiro(a), natural de Peixoto 

de Azevedo-MT, solteiro(a), servente de pedreiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subsceve, vem, à presença de Vossa 

Excelência com base no incluso Inquérito Policial oferecer denúncia em 

face de André Henrique dos Santos Lopes, qualificado nos autos, pela 

prática dos fatos delituosos a seguir transcritos. Noticviam os autos que 

no dia 24/04/2016, por volta das 19h30min, na residência nesta urbe, o 

acusado subtraiu um aparelho celular marca Sansung cor preta avaliado 

indiretamente em R$ 879,00 consoante BO de fl. 03, auto de apreensão de 

fl. 15, auto de avaliação de fl. 17, em prejuizo da vítima Mariza Pagliari. 

Segundo restou apurado nas mesmas circunstancias a ofendida informou 

aos Policiais Militares que seu aparelhe celular havia desaparecido e que 

suspeitava do increpado. Ressai dos autos que os Policiais Miitares 

conversaram como increpado e, na oportundiade este informou que pegou 

o referido aparelho. Posto isso o Ministério Público oferece denúncia em 

face de André Henrique dos Santos Lopes, como incurso nas penas do 

artigo 155 Caput, do CP requerendo que recebida e autuada esta seja o 

mesmo citado para responder acuação por escrito no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 
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autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Conforme 

requerido pelo MPE, acosto aos autos neste momento Certidão de 

Antecedentes Criminais do denunciado.Defiro as diligências Ministeriais de 

fl. 31.Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, alterado pela 

Lei 11.719/2008, cite-se e intime-se o acusado, para apresentar defesa 

preliminar no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 396-A do mesmo 

diploma legal.Desde já designo audiência para o dia 30 de janeiro de 2017, 

às 15:30 horas, para apresentação da proposta de suspensão condicional 

do processo.Intime-se o acusado para comparecer na audiência 

designada.Ciência ao MP.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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 04 de outubro de 2017

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 157324 Nr: 7714-49.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo nº7714-49.2016.811.0040.

Código nº. 157324.

Execução Penal.

SENTENÇA

Vistos etc.

Francisco Moreira da Silva foi condenado à pena de 1 (um) ano, de 

reclusão em regime inicialmente aberto substituída por uma restritiva de 

direito, com ressarcimento da vítima no valor de 01 salário mínimo.

À fl. 105 a Ilustre Representante do Ministério Público requereu que seja 

declarada extinta a pena do reeducando pelo cumprimento.

É o relatório, Decido.

De acordo com o cálculo de fl. 89 verifica-se que o sentenciado cumpriu 

regularmente às condições impostas, extinguindo-se, portanto, a pena.

Ante o exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO 

EXTINTA A PENA PELO SEU CUMPRIMENTO, nos termos do artigo 66, 

inciso II, da Lei de Execução Penal n. 7.210/84, c.c. artigo 82 do Código 

Penal.

Defiro o pedido do MP, certifique-se a Sra. Gestora quanto ao pagamento 

da pena de multa, caso já tenha sido efetivado arquive-se o presente feito. 

No caso de sua não efetivação, providencie-se o cálculo atualizado da 

respectiva pena e intime-se o reeducando para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, informar o pagamento nos autos sob pena de ser oficiado a Fazenda 

Pública.

 Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, e após arquive-se o processo, com as cautelas de estilo.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o reeducando na pessoa do Ilustre 

Advogado de Defesa.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 19 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 168522 Nr: 2476-15.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, 

Filiação: Maria Duzanilde Pereira da Silva e Domingos Antonio Pereira, data 

de nascimento: 07/07/1984, brasileiro(a), natural de Esperantinopolis-MA, 

convivente, serviços gerais, Telefone 66 9 9690 9087. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária, e que esta subscreve, vem, à presença de Vossa 

Excelência, com base noInquérito Policial incluso, oferecer denúncia em 

face de Raimundo Nonato Pereira da Silva, qualificado nos autos, pela 

prática dos faos delituosos a seguir transcritos. Consta do referido 

procedimento investigatório, qua na dia 06/03/2017, por volta das 

18h22min, em uma via pública nesta urbe oacusado conduziu com a 

capacidde psicomotora, alterada em razão da influência de alcool oveículo 

Fiat Uno Mile Wai Econ placa NJM 6398 conforme auto de constatação fl. 

08/09 do IP. Pelo que narra o procedimentoinvestigatório na data dos fatos 

acima mencionados, a Polícia Militar fora acionada sobre um acidente 

envolvendo dois veículos, momento emque a guarnição se deslocou até o 

local dos fatos. Consta ainda que o acusado estava em visível estado e 

embriaguez,sendo indagado afirmou er ingrido bebida alcoólica. Posto isso 

o Ministério Público, oferece denúncia em fae de Raimundo Nonato Pereira 

da Silva, como incurso nas penas do artigo 306 Caput da Lei n. 9.503/97, 

requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo citado para 

responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Processo nº. 2476-15.2017.811.0040.Código nº. 

168522.Vistos.Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, 

CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por 

ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Conforme requerido 

pelo MP á fl. 50, acosto aos autos neste momento Certidão de 

Antecedentes Criminais do denunciado.Nos termos do artigo 396 do 

Código de Processo Penal, alterado pela Lei 11.719/2008, citem-se e 

intime-se o acusado, para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 

(dez) dias, conforme artigo 396-A do mesmo diploma legal.Desde já 

designo audiência para o dia 6 de setembro de 2017, às 16:30 horas, para 

apresentação da proposta de suspensão condicional do processo. 

Intimem-se o acusado para comparecer na audiência 

designada.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 09 de junho de 

2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza 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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 04 de outubro de 2017

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 174340 Nr: 5780-22.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS 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): ANTONIO MARCOS DA SILVA, Filiação: 

Maria de Fatima Amancio, data de nascimento: 05/05/1974, brasileiro(a), 

natural de Sobral-CE. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso,via de 

sua agene signatária e que esta subscreve,no uso de suas atribuições 

legais, vem à presença de Vossa Excelência com base no inquérito policial 
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incluso oferecer denúncia em face de Antonio Marcos da Silva, Alano 

Jhony Solino Fonseca, pela prática do dos fatos a seguir transcritos. 

Noticiam os autos que no dia 10/04/2017, em horário incerto, emum 

estabelecimento comercial denominado Digital Print, na Av. Santa Maria 

625 Centro, nesta urbe, o acuado Jhony, mediante rompimento de 

obstáculo, e subtraiu para si ou para outrem 01 mochila de cor preta, 01 

notebook, marca ACER de cor prata; II Consta do referido provcedimento 

investigatorio que no dia 10/04/017, por volta das 17h00min, em via pública 

nesta urbe, o acusado Antônio, adquiriu em prtoveito próprio coisa que 

sabia ser produto de crime, consistente em 01 mochila de cor preta e 01 

notebook marca ACER de cor prata, empreendendo fuga na sequência. 

Ocorre entretanto que a Policial Militar em rondas por esta urbe flagrou o 

acusado Antônio em atitude suspeita portando uma mochila preta momento 

em que se realizaram a abordagem, logrando em encontrar co o referido 

produtos furtados. Ouvida a Vítima, confirmou o furto, e reconheceu os 

objetos apreendidos na posse dos acuados, comosendo parte de seus 

pertences. Vale ressaltar que o acusado Alano confirmou a autoria do 

furto, assim como o arrombamento do local. Posto isso o Ministério Público 

oferece denúncia em face de Alano Jhony Solino Fonseca, como incurso 

nas penas do artigo 155, § 4º, inciso I do CP e em face do acusado 

Antônio Marcos da Silva, como incurso nas penas do artigo 180 Caput do 

CP, requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo citado para 

responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

 Despacho: Processo nº5780-22.2017.811.0040.Código nº. 

174340Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP, e 

determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, com ou 

sem a apresentação de defesa preliminar, venham os autos 

conclusos.Ciência ao MP.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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 04 de outubro de 2017

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114792 Nr: 6192-55.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:6518 e 7.603/MT, JOSIANE PILATTI - OAB:33.611/SC

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa 

acerca da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

20/03/2018 às 13:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 114792 Nr: 6192-55.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:6518 e 7.603/MT, JOSIANE PILATTI - OAB:33.611/SC

 Processo: 6192-55.2014.811.0040 (Código 114792)

VISTOS/MV.

Trata-se de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, 

ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

20/03/2018 às 13:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo CPP.

As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e 

obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, 

condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência ex vi exegese dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e 

comunique o referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado 

para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, 

indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º 

do artigo 221 do CPP.

 Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A ss, respectivamente, notadamente a não suspensão da 

marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 184073 Nr: 199-89.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARNEIRO BARROS NETO 

- OAB:15216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Processo: 199-89.2018.811.0107 (código 184073)

VISTOS/TF

Considerando a certidão de fl. 49, designo o dia 09/02/2018, às 14:00 

horas, para oitiva da vítima.

Intime-se.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2018.

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97769 Nr: 254-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GRISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da parte 

requerida a fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242983 Nr: 11154-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR DE SOUZA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 270 de 709



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUIM DE ALMEIDA, JOAO FONSECA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 Vistos.

 JUNTEM-SE os documentos apresentados, sem prejuízo de posterior 

avaliação sobre a pertinência dos mesmos. ENCAMINHEM-SE os Autos ao 

MPE, como requerido. Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270438 Nr: 1501-11.2018.811.0055

 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: MOACYR SANCHES ROMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Instrução Normativa SCA n. 02/2011 regulamenta “os procedimentos 

necessários aos processos dos pedidos de restituições dos valores de 

taxas e custas judiciais”.

No caso, a guia n. 33347, devidamente recolhida, como se vê à fl. 12, não 

fora utilizada, haja vista a certidão de fl. 12-verso revelar que a respectiva 

ação judicial não fora proposta.

Logo, DEFIRO o pedido em questão.

PROMOVA-SE o necessário, na forma da Instrução Normativa SCA n. 

02/2011.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265502 Nr: 28837-24.2017.811.0055

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO A. SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A., pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse da parte requerida JOSÉ CARLOS PEREIRA, em 

decorrência do contrato indicado às fls. 50/51-verso.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fl. 52. Assim, atendendo ao 

disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167510 Nr: 7690-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA DECOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COSTA ALVARES 

SILVA - OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRAKLEIM - 

OAB:OAB/MT 12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14490

 Vistos.

Considerando que o cálculo de fl. 251, “a priori”, se mostra equivocado, 

mormente porque não promoveu o abatimento da terceira parcela 

depositada (R$ 1.347,55 – fl. 256-verso) que, inclusive, já fora levantada 

em favor da parte autora, À CONTADORIA para que calcule o valor 

devido, nos termos da sentença/acordão prolatados nos autos, com o 

decote dos valores depositados (R$ 3.428,20 – fl. 255, R$ 1.347,55 – fl. 

256 e R$ 1.347,55 – fl. 256-verso).

Realizados os cálculos, a Contadoria deverá esclarecer se os valores, 

como depositado (R$ 3.428,20 – fl. 255, R$ 1.347,55 – fl. 256 e R$ 

1.347,55 – fl. 256-verso), quitaram a dívida ou há saldo remanescente.

No ponto, vale dizer, como já consignado à fl. 248-verso, que incide a 

multa de 10% e honorários também de 10%, conforme decisão de fls. 

238/239, apenas sobre o valor que remanescer após o decote do valor 

depositado à fl. 241 (R$ 3.428,20), haja vista que o aludido depósito se 

deu no prazo de artigo 523 do CPC e, por isso, sobre ele não incidirá a 

multa de 10% e os honorários também de 10%.

Cumprida essa diligência, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que a parte 

executada, se não discordar do cálculo e houver parcela restante, deverá 

depositar eventual débito remanescente, sob pena de penhora “on line”.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167431 Nr: 7572-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA, FERNANDA SOUZA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS NUNES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503/0-MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, no que tange ao pedido de pesquisa pelo sistema Anoreg, 

conforme documento a seguir juntado, restou infrutífera tal diligência.

Dessa feita, OFICIE-SE ao INDEA para que, no prazo de 15 dias, indique a 

existência de semoventes registrados em nome do executado, bem como 

a sua localização, como requerido.

 Com a resposta do INDEA, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, indicar bens passíveis de penhora ou manifestar sobre os 

semoventes indicados na resposta do ofício.

Caso indique bens ou requeira penhora sobre semoventes indicados na 

resposta do ofício, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 194428 Nr: 10461-58.2015.811.0055

 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: TARCISIO HORN, CELIA JONER HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDO GOMES SARTORI, DULCE SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 
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DA COSTA - OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se a parte autora manifestou nos termos 

do despacho de fl. 184.

 De outro lado, INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 dias, 

promover o pagamento dos honorários periciais, haja vista que o prazo 

solicitado pela petição de fls. 185/186 já transcorreu sem intervenção do 

Juízo.

 Caso recolhidos os honorários, PROSSIGA-SE com o cumprimento da 

decisão de fls. 142/142-verso, com a retificação de fl. 154.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202475 Nr: 16718-02.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCATELLI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA THISEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY FISCHMANN DE 

ALKMIM NETO - OAB:17.324-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, a carta precatória não poderia ter sido devolvida sem tal diligência, 

em que pese absolutamente correta a intimação direta no Juízo 

Deprecado.Veja-se que, além da intimação direta, era preciso, ainda, a 

comunicação ao Juízo Deprecante para só, então, ser devolvida a carta 

precatória. Posto isso, DEFIRO o pleito de fls. 84/86, uma vez que a carta 

precatória de fl. 74 fora devolvida prematuramente. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270668 Nr: 1718-54.2018.811.0055

 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: ARMANDO VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE derradeiramente a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

indicar o endereço eletrônico do requerido Itaú Unibanco S/A., na forma do 

artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o 

artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Vale ressaltar que o endereço eletrônico do requerido indicado na petição 

e documento de fls. 41/42 trata-se na verdade de sítio eletrônico.

Por oportuno, considerando que a parte autora é maior de 60 (sessenta) 

anos, DETERMINO a priorização do trâmite deste feito em relação aos 

demais, nos moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

DEVENDO, outrossim, ser anotada, em letras garrafais, tanto na capa dos 

autos como no registro, a expressão “PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE 

TRATAR DE IDOSO”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116398 Nr: 6499-37.2009.811.0055

 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): COMERCIAL DE VEÍCULOS SIENA LTDA-ME, 

SELMA MARIA GOMES PEREIRA, THIAGO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram encaminhadas as cartas de citação por três 

vezes para o endereço da cidade de Arapiraca/AL, tendo sido recebido 

por terceiros (fls. 172, 178 e 179-verso). Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185706 Nr: 3310-41.2015.811.0055

 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: ANDRE LUIS SANTOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FRANCISCO DA SILVA BATISTA, 

STS SOCIEDADE DE TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

OAB:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216757 Nr: 7273-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 230395 Nr: 18837-96.2016.811.0055

 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: João Pereira Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, 

SARA AURELIA VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MARTINS DE PAULA - 

OAB:17588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, POLLIANA ELENA VARNIER - OAB:54569/PR

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II/CNGC, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261920 Nr: 26230-38.2017.811.0055

 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: BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY ROMANO DONADEL 

- OAB:78.870/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

O despacho de fl. 96 determinou a intimação da parte autora para indicar o 

estado civil ou a existência de união estável, a profissão e o endereço 

eletrônico da parte demandada, além de promover o recolhimento das 

custas de distribuição e contadoria. No entanto, a petição e documentos 

de fls. 97/98 passam ao largo de qualquer indicação/justificativa no que se 

refere ao recolhimento das custas de distribuição e contadoria.

Dessa feita, INTIME-SE, derradeiramente, a parte autora para, no prazo de 

15 dias, promover o recolhimento das custas de distribuição e contadoria, 

conforme item “3” da informação de fl. 86, na forma do artigo 319, inciso II, 

do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266752 Nr: 29658-28.2017.811.0055

 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: CLAUDINEY AMERICO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, 

ALCATEL T&A MOBILE PHONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, Vanusa Santana - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10 de maio de 2018, às 

14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte 

demandante, DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma 

do artigo 373, § 1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271139 Nr: 2098-77.2018.811.0055

 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: JAYSON APARECIDO JOENCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico do requerido, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271140 Nr: 2100-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ YOSHIO TAKASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte demandada no endereço indicado na inicial para, no prazo 

legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em que 

deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da parte 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 Sem prejuízo da determinação anterior, OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica as declarações de hipossuficiência.

DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

Por oportuno, considerando que a parte autora é maior de 60 (sessenta) 

anos, DETERMINO a priorização do trâmite deste feito em relação aos 

demais, nos moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

DEVENDO, outrossim, ser anotada, em letras garrafais, tanto na capa dos 

autos como no registro, a expressão “PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE 

TRATAR DE IDOSO”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128713 Nr: 7603-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA KONOSKI, VALDIR CLARO DA SILVA, 

CECILIA KONOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JORNAL DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos.

Considerando o contido às fls. 201/202, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito, mormente para indicar quais diligências pretende ver 

realizadas com os dados ali indicados, uma vez que não consta 

requerimento expresso na aludida petição de fls. 201/202. No mais, a 

execução é promovida no interesse do credor, de modo que cabe a este 

indicar os bens que pretende ver penhorado ou, ainda, as diligências 

necessárias para tanto.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220781 Nr: 10736-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO DE SOUZA COSTA ME, AFRANIO DE 

SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em que pese o pleito de fl. 67, se trata de diligência que pode ser 

realizada pela própria parte sem intervenção do Juízo, mormente porque a 

anotação acerca da alienação fiduciária pode ser visualizada pela simples 

consulta ao veículo no sítio do DETRAN na internet.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar qual 

a instituição financeira possui em seu favor o registro de alienação 

fiduciária do(s) veículo(s), com endereço completo.

Com as informações acima, OFICIE-SE à instituição bancária em favor de 

quem o(s) veículo(s) estaria(m) alienado(s), para que, no prazo de 15 

dias, indiquem se já houve a quitação dos respectivos contratos e, caso 

negativo, para que indiquem o valor atualizado do débito/crédito, acaso 

existente, com o encaminhamento dos respectivos documentos.

Com a resposta da missiva, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, pugnar o que entender de direito.
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 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221410 Nr: 11192-20.2016.811.0055

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR ANTÔNIO GRIBLER JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pedido de fls. 140/140-verso não merece prosperar, uma vez que, 

compulsando os autos, verifica-se que já foram promovidas buscas com a 

intenção de localizar o executado (fls. 125/125-verso), inclusive, nos 

sistemas BACENJUD (fls. 126/128), INFOJUD (fl. 130), RENAJUD (fl. 129) e 

SIEL (fl. 131).

 Logo, diante do contido na certidão de fl. 138, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 30 dias, comprovar a distribuição da carta 

precatória de fl. 135.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228171 Nr: 16861-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEXANDRE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Depois, no que tange ao pedido de pesquisa pelo sistema Anoreg, 

conforme documento a seguir juntado, também restou infrutífera tal 

diligência.

Logo, INTIME-SE a instituição financeira exequente para, no prazo de 15 

dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263136 Nr: 27054-94.2017.811.0055

 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: LERIVAN ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS A. DUARTE CORDEIRO

 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:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 de março 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.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265585 Nr: 28879-73.2017.811.0055

 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: MARIA ZULEIDE BARBOSA, JOSÉ SALVADOR 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, APARECIDA 

PEREIRA GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

 Pretende a parte autora usucapir a seguinte área: “Rua 17, Quadra 49, 

Lote 07, Bairro Vila Esmeralda, em Tangará da Serra/MT”.

Logo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de março de 2018, 

às 16h00min, 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.

No mais, CITEM-SE os confinantes do imóvel usucapiendo e seus 

cônjuges, se casados forem, na forma do artigo 246, § 3º, do CPC, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CITEM-SE, ainda, por edital, com prazo de trinta 30 dias, os réus incertos e 

desconhecidos, bem como terceiros interessados, na forma dos artigos 

259, incisos I e III, do CPC.

NOTIFIQUEM-SE, via postal, com aviso de recebimento, os representantes 

da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, ENCAMINHANDO-SE a 

cada um dos referidos entes cópia da inicial e dos documentos que a 

instruiu, consignando o prazo de 30 dias para manifestação.

Por fim, AO Ministério Público.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270083 Nr: 1124-40.2018.811.0055

 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: LUCIANA DE FREITAS MATOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...)Logo, na forma dos artigos 9ª e 10 do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o seu domicílio na Comarca 

de Tangará da Serra-MT, bem como para apresentar as três últimas 

declarações de imposto de renda em nome próprio, sendo certo que a 

inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 

99, § 2º, do CPC. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263136 Nr: 27054-94.2017.811.0055
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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: LERIVAN ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS A. DUARTE CORDEIRO

 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:

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não se efetivou a publicação 

da decisão de fl. 21 no Diário da Justiça Eletrônico. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim e intimar os advogados da parte autora 

dos termos da decisão a seguir transcrita. DECISÃO: "Vistos. Devidamente 

emendada, RECEBO a petição inicial. DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 15 de março 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. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. ÀS 

PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4461 Nr: 527-43.1996.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMATERRA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ ANTONIO GIACOMETTI, 

APARECIDO OLIVEIRA SILVA, ELAINE TEREZINHA BONAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL DARCI DOLZAN - 

OAB:OAB/MT 2.496-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, acerca da petição 

de fls. 309/318, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133643 Nr: 3607-87.2011.811.0055

 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: NILSON DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELIANA VIEIRA 

MENEGASSI TANTIN - OAB:35785/PR, CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, EMERSON LAUTENSCHLAGER 

SANTANA - OAB:27717/PR, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102-B/PR, flavio santanna valgas - OAB:44331/PR, MILKEN 

JACQUELINE CENERINI JACOMINI - OAB:31722

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 210665 Nr: 2609-46.2016.811.0055

 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: IBI AGRONEGOCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLINA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

GRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, RODRIGO DE ALMEIDA TÁVORA - 

OAB:OAB/RJ 99.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, acerca dos 

esclarecimentos apresentados pela Oficiala de Justiça às fls. 

137/137-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64669 Nr: 6194-24.2007.811.0055

 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: EVANDRO RIBEIRO DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLF COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, 

BRASIL E MOVIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621, 

RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Átila Rogério Gonçalves - 

OAB:118.906/SP, CRISTIANE SATTLER GHISI - OAB:10902/MT, Danielli 

Neves da Silva - OAB:286965/SP, Fernanda de Carvalho Borges 

Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, Guilherme Cordeiro Neto - OAB:18981, Jane Soo 

Jin Kim Hong - OAB:232799/SP, Maria Cristina Apolinário Del Passo 

- OAB:204539/SP, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB:37.829, 

REINALDO WOELNER - OAB:8462, Roberto Morais Baccini - OAB:

 Ante o teor da certidão de fl. retro 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256530 Nr: 21884-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES DE LIMA, LETICIA ALVES 

CORREIA DE LIMA, JOANA MERLO DE LIMA, MURILO ALVES CORREIA DE 

LIMA, TASSIO ALMIR BENITES CORREIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE SOUZA BARROS - 

OAB:3947-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, SILVANETE MEDEIROS DE MOURA - OAB:12381

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 238 foi devolvida pelo 

Correio com informação de “Desconhecido” (fl. 250), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para manifestar, no prazo de cinco dias, informando endereço 

atualizado do autor para intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213765 Nr: 5057-89.2016.811.0055

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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.: 222484 Nr: 12061-80.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO LUIZ INACIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar, no prazo de quinze dias, acerca do comprovante de depósito 

de fls. 207/207-verso e, caso pretenda o levantamento, informe nos autos 

os dados bancários, quais sejam: Banco, nº da agência, nº da conta e 

CPF/CNPJ do beneficiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 230395 Nr: 18837-96.2016.811.0055

 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: João Pereira Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, 

SARA AURELIA VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MARTINS DE PAULA - 

OAB:17588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, POLLIANA ELENA VARNIER - OAB:54569/PR

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II/CNGC, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte requerida para 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228187 Nr: 16872-83.2016.811.0055

 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: HUMBERTO DINIZ NUNES FORMIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, MARCOS ANTONIO JORDÃO GUIMARÃES, UNIMED 

VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e às r. decisões de fls. 

423/428 e fls. 439/441-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, apresentar os quesitos e indicar assistente técnico, 

caso ainda não apresentados, bem como para que as demandadas 

depositem metade do valor dos honorários periciais de fls. 463/464, caso 

deles não discorde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240693 Nr: 8737-48.2017.811.0055

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANDRO LEITE RIBAS DE NEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-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.: 108346 Nr: 7020-16.2008.811.0055

 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: MARIOZAN FREITAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO APARECIDO DE SÁ, JOILSON 

OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO VARZEA GRANDE-MT - OAB:, HENRIQUE 

CRISTÓVÃO ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA 

COSTA - OAB:4366/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 197323 Nr: 12653-61.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO CARNEIRO - 

OAB:26.758/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, exonerando a parte autora do pagamento de 

alimentos a requerida, consequentemente, julgo extinto o processo, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando 

estes em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, mediante as baixas necessárias.Às providências necessárias. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 52870 Nr: 2567-46.2006.811.0055

 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: VNE, PSE, IMDME, MALN, PLNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490, CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, 

KAMILLA PALÚ SASSAKI - OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.390 a seguir 

transcrita; "Certifico que em cumprimento ao r mandado de intimação em 

diligencia até ao endereço indicado e aí sendo intimei não foi possível 

encontrar o Paulo Luan em virtude de que não reside neste endereço ao 

tual moradora Mariana e não conhece o intimando, se tartando de Ivone a 

mesma não se encontrava em sua residência mas deixei copia do 

mandado com sua secretária Belinha para que Ivone compareça neste 

juízo para audiência devolvo o presente em cartório para os devidos fins e 

por decurso de prazo o referido é verdade e dou fé", que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, impulsiono estes autos, a 

fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196508 Nr: 12079-38.2015.811.0055

 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: ESTELA CORREA DE OLIVEIRA POTRICH, ELOIR 

ALVARO POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ZACARKIM, CACILDA PADILHA 

SOTTO, ANTENOR RUPPENTHAL, DIONIZIA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259-B, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente 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.: 271571 Nr: 2401-91.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA, GONÇALO 

VICENTE RAYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos a procuração do seu respectivo advogado, bem como 

efetuar o pagamento do importe de R$ 41,40 (quarenta e um reais e 

quarenta centavos), referente aos emolumentos devidos ao Distribuidor, 

mediante depósito na conta corrente 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do 

Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos - CPF: 238.698.799-04, 

ressaltando que se não houver manifestação no prazo de 30 (trinta) dias 

a deprecata será devolvida ao juízo deprecante sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200985 Nr: 15494-29.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP 35ª VARA CIVEL, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, APARECIDO DE LIRA RAMOS, JOSÉ HENRIQUE 

CARDOSO ABRAHÃO, ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, VALTENIR 

JOÃO RIGON, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, MARIA 

FRANCISCA FERRO DE RAMOS, FRANKLIN DIAS MARCIAL, DILIAN 

COSTA OLIVEIRA RIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:322.674/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6079-MT, PEDRO 

MARCELO SIMONE - OAB:3937 MT, ROGERIO CAPOROSSI SILVA - 

OAB:MT-6183, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Certifico que intimo a parte requerida a se manifestar sobre a proposta de 

honorários apresentada pelo perito às fls. 290/292, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232287 Nr: 21331-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANDRADE BOCKHORNY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora, avaliação, 

intimação e remoção, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento de quatro diligências ao oficial de justiça, no 

bairro Jardim Olímpico, a ser depositada em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241197 Nr: 9252-83.2017.811.0055

 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: JULIANO MARCOS KLUSKOVISK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e o 

ofício de fls. 100/102, no prazo de 05 (cinco) dias.

 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:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória a ser cumprida na Comarca de Barra 

do Bugres-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 198435 Nr: 13575-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, haja vista a petição de fls. 96/100 da executada, em 

cumprimento ao despacho de fl. 92, intimo a exequente para se 

manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215495 Nr: 6421-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, nos termos do Provimento n.º 

56/7/CGJ, impulsiono os autos e os encaminho ao setor de expedição de 

documentos, com a finalidade de ser expedido novo mandado de penhora 

nos endereços indicados na inicial. No tocante ao pedido de restituição 

dos valores pagos em fl. 49, como foram recolhidos a título de "custas 

judiciais", deverá o exequente solicitar a devolução junto à Diretoria do 

Foro local. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143214 Nr: 2715-47.2012.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 Autos nº. 143214.

Vistos,

 Trata-se de embargos à execução ajuizada por Saul Francisco de Souza 

e Silva em desfavor de Banco do Brasil S.A., ambos qualificados na inicial, 

a qual tramita em apenso a ação revisional de contrato (cód. nº 142321), 

em razão da existência de conexão entre as demandas.

 Na presente data, declarei a incompetência absoluta deste Juízo para 

processar e julgar a ação revisional, haja vista a inclusão da União no polo 

passivo da demanda e, por conseguinte, declinei da competência para a 

Justiça Federal.

 Desse modo, considerando que as ações tramitam conjuntamente, a 

mesma providência deve ser adotada em relação ao presente feito.

 Ante o exposto, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal 

declaro a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a 

presente ação e, por conseguinte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 

Justiça Federal, devendo o feito ser remetido ao Juízo Federal da Seção 

Judiciária competente, com as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138298 Nr: 8694-24.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Autos nº. 138298.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em 

desfavor de Saul Francisco de Souza e Silva, ambos qualificados na 

inicial, a qual tramita em apenso a ação revisional de contrato (cód. nº 

142321), em razão da existência de conexão entre as demandas.

 Na presente data, declarei a incompetência absoluta deste Juízo para 

processar e julgar a ação revisional, haja vista a inclusão da União no polo 

passivo da demanda e, por conseguinte, declinei da competência para a 

Justiça Federal.

 Desse modo, considerando que as ações tramitam conjuntamente, a 

mesma providência deve ser adotada em relação ao presente feito.

 Ante o exposto, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal 

declaro a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a 

presente ação e, por conseguinte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 

Justiça Federal, devendo o feito ser remetido ao Juízo Federal da Seção 

Judiciária competente, com as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107264 Nr: 5970-52.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDECI MOREIRA DA SILVA, MARCO 

ANTONIO DE MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI 

MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, FREDERICO 

AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA - OAB:11769

 Certifico que, tendo em vista que o Alvará Eletrônico nº. 376491-5/2018 

foi cancelado apenas pelo fato da conta corrente informada pela parte 

executada não ter sido digitada corretamente por esse servidor, bem 

como o fato do executado ter informado nova conta para o levantamento 

dos valores em nome do escritório que o representa, intimo a parte 

executada para informar se pretende que os valores a serem levantados 

sejam transferidos para a conta do banco ou do escritório, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138903 Nr: 9339-49.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Autos nº. 138903.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em 

desfavor de Saul Francisco de Souza e Silva, ambos qualificados na 

inicial, a qual tramita em apenso a ação revisional de contrato (cód. nº 

142321), em razão da existência de conexão entre as demandas.

 Na presente data, declarei a incompetência absoluta deste Juízo para 

processar e julgar a ação revisional, haja vista a inclusão da União no polo 

passivo da demanda e, por conseguinte, declinei da competência para a 

Justiça Federal.

 Desse modo, considerando que as ações tramitam conjuntamente, a 
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mesma providência deve ser adotada em relação ao presente feito.

 Ante o exposto, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal 

declaro a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a 

presente ação e, por conseguinte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 

Justiça Federal, devendo o feito ser remetido ao Juízo Federal da Seção 

Judiciária competente, com as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142321 Nr: 1723-86.2012.811.0055

 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: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA 

RIVALTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tallytta de Oliveira Seifert - 

OAB:OAB/MT 18.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT

 Autos nº. 142321.

Vistos,

 Trata-se de ação declaratória com revisional de contrato e pedido de 

repetição de indébito ajuizada por Saul Francisco de Souza e Silva em 

desfavor de Banco do Brasil S.A., ambos qualificados na inicial.

 Praticados alguns atos processuais, a União informou às fls. 1.304 que 

parte das dívidas objeto da presente demanda lhes foram cedidas muito 

antes da propositura da ação, requerendo sua inclusão no polo passivo 

da ação e posterior remessa dos autos à Justiça Federal.

 Diante dessa informação, às fls. 1.340 foi determinada a intimação da 

parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial para incluir no 

polo passivo da ação a União, sob pena de extinção da ação sem 

resolução de mérito.

 A parte autora, às fls. 1.342/1.343, emendou a inicial, incluindo no polo 

passivo da ação a União e requereu a remessa dos autos à Justiça 

Federal.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, recebo a emenda à inicial de fls. 1.342/1.343 e determino a 

inclusão da União no polo passivo da demanda.

 Com efeito, passando a União a fazer parte da ação, a competência para 

processar e julgar ao presente feito passa a ser da Justiça Federal, 

conforme estabelece o art. 109, I, da Constituição Federal, in verbis:

“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;”

 Ante o exposto, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal 

declaro a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a 

presente ação e, por conseguinte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 

Justiça Federal, devendo o feito ser remetido ao Juízo Federal da Seção 

Judiciária competente, com as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142891 Nr: 2361-22.2012.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT

 Autos nº. 142891.

Vistos,

 Trata-se de embargos à execução ajuizada por Saul Francisco de Souza 

e Silva em desfavor de Banco do Brasil S.A., ambos qualificados na inicial, 

a qual tramita em apenso a ação revisional de contrato (cód. nº 142321), 

em razão da existência de conexão entre as demandas.

 Na presente data, declarei a incompetência absoluta deste Juízo para 

processar e julgar a ação revisional, haja vista a inclusão da União no polo 

passivo da demanda e, por conseguinte, declinei da competência para a 

Justiça Federal.

 Desse modo, considerando que as ações tramitam conjuntamente, a 

mesma providência deve ser adotada em relação ao presente feito.

 Ante o exposto, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal 

declaro a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a 

presente ação e, por conseguinte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 

Justiça Federal, devendo o feito ser remetido ao Juízo Federal da Seção 

Judiciária competente, com as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246989 Nr: 14389-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA DE FATIMA NOBERTO DA COSTA 

MERLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleiton D. Cota Merlo - 

OAB:OAB/MT 15883

 Certifico que os embargos de declaração de fl. 69 apresentados pelo 

exequente são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem caráter 

de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o executadi para 

se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252436 Nr: 18781-29.2017.811.0055

 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: JOAO RUFINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, os Embargos à Ação Monitória de fls. 34/43 é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor e do 

Provimento n.º 56/07/CGJ, item 8.1.1, impulsiono os presentes autos para 

que sejam enviados ao setor de expedição de matéria para imprensa, a fim 

de que a parte autora seja intimada para, querendo, impugnar referida 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256813 Nr: 22083-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA FRACARO LOMBARDI 

SELLMER - OAB:43628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.166,14 (hum mil cento e sessenta 

e seis reais e quatorze centavos), referente à complementação de 
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diligência solicitada pelo oficial de justiça EDSON OSMAR ALVIANO 

COSTA, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261246 Nr: 25795-64.2017.811.0055

 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: CRISTIANE BIBIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9.715-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 49/71 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263523 Nr: 27386-61.2017.811.0055

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR DA SILVA BORGES

 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:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.860,00 (hum mil oitocentos e 

sessenta reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça MAURILDES SILVA CARVALHO, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 226027 Nr: 15056-66.2016.811.0055

 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: MAIKON JONATAN SOARES DA MOTTA

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

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pelo requerido 

Estado de Mato Grosso é tempestivo. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte autora/Apelada para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões de apelação e/ou em igual 

prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 149832 Nr: 9823-30.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER RIGUI & CIA LTDA ME, VALTER RIGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:OABCE36.440, MARIA LEDA PAIVA CAVALCANTE - OAB:36269

 Diante do exposto, desconsidero a personalidade jurídica da empresa 

executada para que apenas o seu administrador, Valter Rigui (CPF 

425.380928-68), responda com seus bens particulares pelo débito 

executado.Inclua seu nome no pólo passivo e, por conseguinte, 

expeça-se o necessário para promover a citação através dos correios, no 

endereço constante à fl. 91.Em decorrência, exclua-se o nome de Rosa 

Meide do polo passivo da demanda.Às providências.Tangará da Serra/MT, 

17 de novembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 64615 Nr: 6104-16.2007.811.0055

 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: AGENOR DE SOUZA ALMEIDA, ALOISIO FRANCISCO 

JACOBY, BERNARDETE TEREZINHA BORGES PEREIRA, ELOINA MARIA 

BOMFIM, Joarez Jorge Leite, MARCOS ANTONIO DETOFFOL, MANOEL 

REIS CANGUSSU RIBEIRO, JOÃO ANTONIO PRIETO, GISLIANE PEREIRA 

ALEXANDRE, JOSE DA CRUZ COSTA, LAZARO FERNANDES DE SOUZA, 

MARIA CELIA DE SOUZA SILVA, ROGERIO NEVES RODRIGUES, 

MAURILDES SILVA CARVALHO, ROSANI NASCIMENTO DA SILVA 

ALMEIDA, VALDEIR FERREIRA LIMA, Suely Soares, ROSANE INES 

NOATTO, MONICA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6104-16.2007 (Cód. 64615)

VISTOS, ETC.

Considerando o teor dos ofícios retro, informe ao juízo que determinou o 

bloqueio no rosto destes autos para fins de ciência da impossibilidade do 

cumprimento da decisão.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 147282 Nr: 7065-78.2012.811.0055

 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: MARIA DOMINGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7065-78.2012 (Cód. 147282)

VISTOS, ETC.

Ante o teor do Ofício de fl. 122, bem assim a manifestação de fls. 125/127, 

necessário salientar que fora proferida sentença, ainda não transitada em 

julgado, em que houve a confirmação da tutela provisória concedida, para 

fins de implantação/manutenção do benefício previdenciário objeto de 

deliberação judicial, a qual tem efeito imediato.

Desta feita, inexiste espaço para qualquer discussão acerca da 

manutenção ou não do benefício, tampouco condicioná-lo à perícia 

autárquica, porquanto se trata de ordem exarada pelo Poder Judiciário 

passível de deliberação, por ora, apenas em sede recursal, razão pela 

qual determino a intimação do requerido para que mantenha o benefício 

concedido nestes autos, até ordem judicial em contrário, lembrando, ainda, 

que a obrigação de fazer impingida é exequível a qualquer momento, 

sendo passível, inclusive, de multa em caso de descumprimento.

Por conseguinte, considerando que pela novel sistemática processual o 

juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que decorreu in albis o prazo para apresentação das 

contrarrazões recursais, conforme certidão de fl.121, bem assim não 

estando presente qualquer das situações delineadas nos parágrafos do 

artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações necessárias e 

encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a devida 
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apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155515 Nr: 4146-82.2013.811.0055

 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: LUIZA LUCIMAR DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o requerido apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls.150/162.

Outrossim, certifico que o recurso de apelação de fls. 164/167 é 

tempestivo, razão pela qual intimo a parte requerente/apelada para que, 

querendo, ofereça contrarrazões de apelação, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155789 Nr: 4410-02.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO BOZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor as 

custas e honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido importe 

de R$ 1.988,52, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

(...)Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128042 Nr: 6947-73.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA GONÇALVES MOTTA

 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:

 Certifico que a Impugnação à Execução Complementar (Cumprimento de 

Sentença) retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153599 Nr: 2244-94.2013.811.0055

 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 ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, N. C 

NOGUEIRA JUNIOR-ME, NILTON CARLOS NOGUEIRA JUNIOR, MUNICIPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 Processo n.º 2244-94.2013 (Cód. 153599)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, determino que 

se intimem os demais apelados para fins do §1º do artigo 1.010 do NCPC.

Por conseguinte, havendo eventual interposição de apelação adesiva 

(artigo 1.010, §2º, do NCPC), conclusos para deliberação, do contrário 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os 

presentes autos à Superior Instância, para a devida apreciação do 

recurso, com as cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131215 Nr: 914-33.2011.811.0055

 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: SEVERINO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fl. 168, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138805 Nr: 9236-42.2011.811.0055

 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: MARIA DINALVA GUIMARAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, oportunidade em que 

deverá, querendo, se se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância, tudo conforme determinado às fl. 128.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151597 Nr: 174-07.2013.811.0055

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, VALDIR 

PERIN SOUSA, JAQUELINI RAMOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERRA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, CNPJ: 

33706987000113, atualmente em local incerto e não sabido VALDIR PERIN 

SOUSA, Cpf: 43225659134, Rg: 704.874, Filiação: Valter Francisco de 

Souza e Euridece Perin Souza, data de nascimento: 23/12/1969, 

brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido JAQUELINI RAMOS RODRIGUES, 

Cpf: 91890683191, 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. 26 da Lei 6830/80 c.c art. 

267, VI do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito.Isento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 26 e 39, ambos da LEF.Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Proceda-se com a baixa da penhora eventualmente efetuada 

nos autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de 

novembro de 2013.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 242656 Nr: 10909-60.2017.811.0055

 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: SILVANIR PEREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 60, 

para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 122305 Nr: 1381-46.2010.811.0055

 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: SAEDS, TAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESARQUIVAMENTO Nos termos da legislação em vigor, bem como do 

provimento 041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do 

feito, intimo a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 

30 (trinta) dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao 

setor de arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139727 Nr: 10234-10.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES ZULLI

 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:

 Certifico que a Impugnação à Execução Complementar (Cumprimento de 

Sentença) retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142623 Nr: 2061-60.2012.811.0055

 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: ASSIS MOREIRA LEITE

 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, intimo a parte autora para as providências de sua alçada, 

no prazo de 05 (cinco) dias, eis que a procuração não acompanhou a 

petição de fl.128, conforme mencionado.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143262 Nr: 2775-20.2012.811.0055

 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: TEREZA LEONARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, oportunidade em que 

deverá, querendo, se se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância, tudo conforme determinado às fl. 94.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165814 Nr: 4749-24.2014.811.0055

 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: DELSUITA DE SIQUEIRA RIBEIRO

 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, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 
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a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 172434 Nr: 14110-65.2014.811.0055

 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: REGINALDO DA SILVA ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fl. 114, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000717-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO BRIDI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA MT- JUAREZ TIEL 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DA 

PARTE IMPETRADA ( DETRAN - MT), JUNTADA AOS AUTOS ID. 11587276, 

PARA QUE REQUEIRA O QUE FOR DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261042 Nr: 25664-89.2017.811.0055

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BENEDITO FERMINO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de ação monitória proposta por Banco Bradesco Financiamentos 

S/A em desfavor de Rafael Benedito Fermino Lopes, ambos qualificados 

no encarte processual em epígrafe, objetivando o pagamento de valores 

oriundo de contrato de arrendamento mercantil nº 4219911165, não 

adimplidos pelo requerido, que acompanha a exordial.

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, 

sendo evidente o direito do autor, de sorte que a presente ação monitória 

é pertinente, nos termos do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil.

Diante disso, defiro a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos postulados na inicial, fixando os honorários advocatícios 

em 5% do valor da causa (CPC, artigo 701, caput). Anote-se que, caso o 

requerido cumpra o mandado, ficará isento do pagamento das custas 

processuais (§1º).

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 

(§2º).

Expeça-se o necessário e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174606 Nr: 16509-67.2014.811.0055

 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: THIAGO HENRIQUE AMARANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO TOGO SHIMOSAKO, ALVIM & ROSA 

LTDA - ME, UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, Julierme Romero - 

OAB:6240/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 das requeridas terem acesso as informações médicas do autor junto a 

empresa UNIMED, razão pela qual se mostra justificada a solicitação por 

este Juízo. Por fim, reputo prejudicado os embargos de declaração 

pendentes, visto que a presente decisão esgotou seu objetoAssim 

procedam-se as expedições e comunicações atinentes a realização da 

pericia e solicitação dos documentos ora apresentadas pela empresa 

requerida. NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam, sob o ditado do MM. Juiz.Marcos Terencio Agostinho 

PiresJuiz de Direi toAutor:AdvogadoRequer ido Dar io Togo 

Shimosako:AdvogadoRepresentante da empresa Alvim & Rosa Ltda 

MeAdvogado da empresa requerida:Representante da empresa Unimed 

vale do SepotubaAdvogado da empresa requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141037 Nr: 349-35.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DO REGO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10.220-MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

BEM COMO ACERCA DOS DOCUMENTOS ORIUNDOS DA RECEITA 

FEDERAL QUE ENCONTRA-SE EM PASTA SIGILOSA NA SECRETARIA, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254137 Nr: 19961-80.2017.811.0055

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça onde não foi possível proceder com a apreensão do bem, 

em razão de sua não localização, conforme informações prestadas pela 

requerido o veiculo fora negociado com terceiro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263747 Nr: 27476-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 CITAÇÃO da parte requerida, por meio de seu Advogado habilitado nos 

autos n.º 0800224-44.2013.801.0001 - RIO BRANCO - AC, para, no prazo 

legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em que 

deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da autora, 

bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270666 Nr: 1714-17.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela executada Maria Jose 

Cardoso, sem efeito suspensivo.Determino a intimação do embargado para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceituam os artigos 

920, inciso I e 431 do Código de Processo Civil.Cumpra-se.Após, 

encaminhe os autos conclusos.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154867 Nr: 3479-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A, 

FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos,

Atente-se o cartório para a prática de atos ordinatórios, intimando o banco 

exequente quanto o retorno da Carta Precatória não cumprida, bem como 

o executado, para se manifestar quanto à cessão de crédito.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224892 Nr: 14145-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR HENRIQUE PANNEBECKER

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

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando as razões apresentadas pelo agravante às fls. 82/89, não 

vislumbro fatos ou fundamentos novos que justifiquem a modificação da 

decisão de fls. 69, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios 

fundamentos (RAI nº.1000844-23.2018.11.0000).

Remetam-se as informações a I. Relatora.

Após, proceda-se com a tentativa de citação do executado nos demais 

endereços encontrados nos relatórios de fls. 70/73.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226233 Nr: 15204-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por José Pantolfi Ferrarini 

em face de Cristiano Barbosa, os quais firmaram acordo para por termo a 

contenda (fls. 104/105).

Alegou o exequente o descumprimento do acordo por parte do executado, 

sendo posteriormente realizado Bacenjud que restou infrutífero conforme 

fls. 112.

Ulteriormente, o exequente noticiou o adimplemento do executado, 

juntando aos autos o comprovante de depósito, requerendo a extinção do 

feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, cabe ao Estado-Juiz apor o seu 

crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a finalidade da 

tutela jurisdicional, sendo certo, ainda, que a extinção vai ao encontro do 

interesse das partes.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO pelo pagamento do crédito cobrado.

Honorários como acordado e eventuais custas remanescentes nos termos 

do §2º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233323 Nr: 22163-64.2016.811.0055

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LAERCIO ALVES PAULINO,

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

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça: Certifico, complementarmente, e atendendo a decisão 

retro, que eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao 

r. mandado expedido pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível e 

extraído dos autos acima identificados, e NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER 

COM A BUSCA E APREENSÃO do veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0, COR 

CINZA, PLACA NJU 1117, CHASSI 9BWAA05W6BP014466 porque não 

encontrei o veículo no endereço indicado. Certifico que após diversas 

diligências, colher informações com vizinhos e consultas no Sistema 

Apolo, consegui identificar que o requerido trabalha em uma lanchonete no 

Shopping Popular dessa cidade. Todavia, não conseguimos encontrar o 

veículo no referido local. Após ser indagado, ele afirmou que o carro havia 

sido batido, mas não soube indicar seu paradeiro, pois já havia sido 

repassado à terceira pessoa. Diante disso, ele me mostrou uma foto do 

carro no celular e depois me encaminhou (anexo).Certifico que, por 

conseguinte, diligenciei à algumas oficinas desta Comarca, a fim de 

localizar o veículo, quais sejam: Pegauto, Soares Auto Elétrica, oficinas e 

funilarias da rua, Auto Elétrica São Paulo, Moretto, entre outras, mas em 

nenhum delas encontrei o bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 244358 Nr: 12285-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEBRANDO DE OLIVEIRA LIMA NETO, 

CLAUDIA COUTINHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimando-se a parte credora, para noticiar cumprimento do acordo nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 250644 Nr: 17301-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. A. BORGES & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA em face de J. P. A. Borges & Cia 

LTDA ME, objetivando o cumprimento de contrato de financiamento firmado 

entre as partes.

Contudo, à fl. 46 noticia a parte autora que compusera amigavelmente com 

a requerida, razão porque postula pela desistência da ação, nos termos 

do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Proceda-se o levantamento da restrição do veículo perante o sistema 

Renajud (fl. 30).

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264175 Nr: 27807-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ROSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO STURM DA ROCHA - 

OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando aos autos verifico que a guia referente às Custas Judiciais e 

a Taxa Judiciária encontram-se devidamente pagas, conforme 

comprovante da consulta realizada.

 Constato que não há notícias do pagamento das custas referente aos 

emolumentos da distribuição e contadoria, nos termos do Provimento n. 

08/2002/CM.

Assim, nos termos do art. 321 do NCPC, intime-se a parte autora para 

realizar o pagamento da referida taxa no valor de R$ 100,45 (cem reais e 

quarenta e cinco centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270666 Nr: 1714-17.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 Vistos etc.,

Cuida-se de embargos à execução proposto por Maria Jose Cardoso em 

face da execução de título extrajudicial n.º 16719-16.2017.811.0055 

ajuizada por Banco do Brasil S/A.

Sustenta o embargante que a dívida foi remida de acordo com a Lei nº 

133.001/2014, bem como que as cobranças de encargos do título são 

abusivas e ilegais diante da cumulação de comissão de permanência com 

juros.

Assim, pugna o embargante pelo reconhecimento da inexistência do débito 

e subsidiariamente, realização de novo cálculo pela contadoria judicial com 

o fim de expurgar os vícios alegados.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, considerando-se os elementos apresentados pelo 

embargante, notadamente a declaração de hipossuficiência de fl. 10, 

concedo-o os benefícios da assistência judiciária, nos moldes ditados 

pelos artigos 98, e seguintes do Código de Processo Civil, destacando-se 

que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Recebo os presentes embargos para processamento.

Adentro a análise do efeito no qual devem ser recebidos os presentes 

embargos, sendo certo que a regra passou a ser o recebimento sem 

efeito suspensivo. Neste sentido o disposto no artigo 919 do Código de 

Processo Civil: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Ocorre que o parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, 

excepcionalmente, o recebimento dos embargos em efeito suspensivo, 

sendo oportuno transcrever a referida regra legal:

§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. (Grifo nosso)

In casu, analisando detidamente os autos, verifico que os embargos não 

podem ser recebidos com efeito suspensivo, uma vez que a execução 

não se encontra garantida.

Deve ser ressaltado, todavia, que tal decisão se reveste do carácter 

rebus sic standibus, podendo ser modificado caso cessem as 

circunstâncias que a motivaram, conforme §2º do mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela executada Maria Jose 

Cardoso, sem efeito suspensivo.

Determino a intimação do embargado para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, tal como preceituam os artigos 920, inciso I e 431 do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 9873 Nr: 190-15.2000.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Intimação das partes para manifestarem quanto ao arquivamento do 

presente feito, sem prejuízo do prosseguimento da execução dos 

honorários pendentes nos autos 801-02.1999.811.0055, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 57721 Nr: 7175-87.2006.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDIBEL 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: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - 

OAB:6578/MT, MÔNICA RABONI FAXINA - OAB:276.336, PAULO 

EDUARDO ITIRO NODA - OAB:134.010 OAB SP

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Paulo Sérgio Ferrarini 

em face de Banco Credibel S/A, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 359 postula a parte autora pela desistência da 

ação, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 106836 Nr: 5506-28.2008.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: N. R. NOVATO-ME, MARCO ANTONIO DE MELLO, 

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, 

HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SOUZA LEÃO - 

OAB:13.511-MT, RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA - OAB:MS 

5.871

 Vistos,

Reitere-se a intimação ao perito, consignando-se o prazo de 10 dias para 

resposta e justificativa sob pena de destituição e aplicação de penalidades 

decorrentes da desidia constatada.

Expeça-se necessário, sem prejuízo de contato telefonico diretamente 

com a instituição nomeada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136433 Nr: 6686-74.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANI CLEDI RUPPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALFREDO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO RIBEIRO QUERENDO - 

OAB:10452/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Leani Cledi Ruppel em 

face de Luiz Alfredo Pacheco, ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

O executado noticiou o adimplemento do débito, pugnando pela extinção 

do feito, juntando o comprovante de pagamento à fl. 266.

Por conseguinte o exequente postulou pela expedição de alvará judicial 

para levantamento dos valores depositados.

Em seguida, os autos vieram 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 II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Proceda-se a expedição do alvará judicial para levantamento dos valores 

depositados, atentando-se aos dados bancários fornecidos à fl. 269.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151318 Nr: 11448-02.2012.811.0055

 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: CACILDO FERREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737-MT, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 299.951, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, 

ROBERTO C. SCACCHETTI DE CASTRO - OAB:OAB SP/ 238.294

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221407 Nr: 11191-35.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225548 Nr: 14676-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA LETICIA BIZZO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre a petição de 

folhas 99/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226850 Nr: 15726-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito acerca da certidão: Certifico que em cumprimento ao r. mandado do 

MM. Juiz da 5ª vara cível, após a parte autora efetuar o depósito do valor 

da diligencia, diligenciei ao endereço indicado nos dias, 12, 27 de julho, e 

ali sendo, não encontrei bem penhoráveis na posse da devedora, 

diligenciei no CIRETRAN, por 02 vezes, e ali sendo constatei que a 

devedora, possui veículos registrados em seu nome conforme extrato que 

segue, assim sendo, diligenciei ao endereço indicado nos dias, 05, 13 25, 

de setembro, 06 e 09 de outubro e ali não encontrei o veiculo em posse da 

autora, bem como diligenciei ao local de trabalho, Escola Antônio 

Casagrande, e não obtive êxito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226850 Nr: 15726-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão: 

Certifico que manuseando os autos constatei que a parte executada, 

apesar de devidamente citada pelo oficial de justiça, conforme folhas 

49/50, sendo o referido mandado juntado aos autos em 20/04/2017, deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar Embargos à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248192 Nr: 15263-31.2017.811.0055

 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): JUCIMAR JUNIOR COURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerer o que de 

direito acerca da certidão: Certifico que manuseando os autos constatei 

que a parte requerida, apesar de devidamente citada, conforme Mandado 

de citação, folhas 29/30, sendo o referido mandado juntado em 24/07/201, 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257800 Nr: 23021-61.2017.811.0055

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIONE ALVES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REQUER O QUE DE DIREITO , NO 

PRAZO LEGAL QUANTO A CERTIDÃO : Certifico que manuseando os 

autos, constatei que a parte requerida, apesar de devidamente citada pelo 

oficial de justiça, conforme folhas 41/42, sendo o referido mandado 

juntado aos autos em 31/10/2017, deixou transcorrer o prazo sem se 

manifestar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264209 Nr: 27832-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GELSON DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FEITOZA DE SOUZA, ALLAN 

CLEVERSON SANCHES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE OLIVEIRA BORGES 

MORETI - OAB:16476 MT, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT, VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - 

OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Consigo que, nada obsta que, no 

prazo acima estipulado, o exequente comprove a insuficiência de 

recursos para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265029 Nr: 28440-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA INES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 CITAÇÃO da parte requerida, por meio de seu advogado habilitado nos 

autos n.º 0800224-44.2013.801.0001 - COMARCA DE RIO BRANCO - AC, 

para, no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, 

oportunidade em que deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das 

contas da autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 268980 Nr: 23-65.2018.811.0055

 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): J. A. DOS REIS & CIA LTDA – ME, JONILTO 

ALVES DOS REIS, ELISANGELA MARIA BOONE BOURSCHEID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de execução de título extrajudicial em que Banco do Brasil S/A 

move em desfavor de J.A dos Reis & Cia Ltda - Me, Jonilto Alves dos Reis 

e Eisangela Maria Boone Bourscheid, por dívida oriunda de cédula de 

crédito Rural, nos termos do art. 6º, do da Lei nº 6.840/1980 c/c art. 784, 

XII do CPC.Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagarem a dívida, custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de dez por cento, no prazo de 03 (três) dias, a contar da 

citação.Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem 
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de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(s) executado(s).Não encontrado(s) o(s) 

executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do artigo 830 do Código de 

Processo Civil.O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos 

termos do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de 

pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios 

poderão ser reduzidos pela metade.Registre-se, também, a possibilidade 

de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma do artigo 231 do Código de Processo 

Civil.Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, 

ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.O exequente, por sua vez, deverá ter ciência 

de que, não localizados o(s) executado(s), deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 240, §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 269818 Nr: 852-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA ALVES FURQUIM

 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:

 O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

In casu, há indícios de que a autora possui condições de arcar com as 

custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

ademais, a autora adquiriu diversas contas junto à requerida em valores 

consideráveis que ultrapassam a cifra dos 50 mil reais, conforme cálculo 

apresentado (fl.49), possuindo, inclusive, 03 veículos de valor 

considerável, conforme consulta anexa realizada perante o sistema 

Renajud, situação que fornece indícios de que possui condições de arcar 

com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e/ou da família.

Assim, intime-se a para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, que não 

possui condições e arcar com as custas, as despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma da lei, em razão do pedido de 

gratuidade da justiça postulado na presente ação (CPC, artigo 99, §2º).

Decorrido o prazo sem cumprimento pela autora, intime-a pessoalmente, 

nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, para suprir a 

falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 269862 Nr: 921-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GHELLER FROEHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 O artigo 321 do Novo Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, não se constata a constituição em mora do devedor, 

visto que a notificação de fl. 16 sequer chegou a ser entregue, constando 

como motivo da devolução a ausência do requerido, razão porque não 

preenchidos os requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69.

Portanto, nos termos do art. 321 do NCPC, intime-se a parte requerente 

para comprovar a mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelo requerente, intime-se aquele 

pessoalmente, nos termos do art. 485, §1º, do NCPC, para suprir a falta no 

prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122218 Nr: 1290-53.2010.811.0055

 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): JOSÉ CARLOS MENDES, ADALBERTO 

FERREIRA MENDES, ELIANA DOS SANTOS MENDES, CARLOS ROBERTO 

MENDES, NEUSA RAMOS MENDES, MARIA ALICE AGUIAR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B, LUIZ 

CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A, MARIANA CRISTINA 

CORREA DE ANDRADE - OAB:15.549-O/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES 

- OAB:3.770-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 intimando-se a parte credora, para noticiar cumprimento do acordo nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 152947 Nr: 1612-68.2013.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. R. NOVATO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 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: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:OAB/MT 21.150-A

 Vistos,

Cumpra-se o item 4 do despacho de fls. 157, visto que a mencionada 

intimação deveria ser realizada apenas após o cumprimento dos itens 1, II 

e III e não em conjunto com os mesmos.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 210442 Nr: 2419-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA SORAYA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA SEIDEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito, acerca da certidão: Certifico que manuseando os autos constatei 

que a parte executada, apesar de devidamente citada pelo oficial de 

justiça, conforme folhas 74/75, sendo o referido mandado juntado em 

14/09/2017, não apresentou Embargos à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218734 Nr: 8870-27.2016.811.0055

 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: IRAQUIAN MUNIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 
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OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de reparação de danos morais ajuizada por iraquian 

Muniz dos Santos em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Inicialmente, concedo a parte autora benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 18 de abril de 2018, às 14h00min 

(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.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 250168 Nr: 16719-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Intime-se o exequente para dar prossegumento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.

Quedando-se o exequente inerte, 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).

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 

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.: 250168 Nr: 16719-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos etc.,

Cuida-se de embargos à execução proposto por Maria Jose Cardoso em 

face da execução de título extrajudicial n.º 16719-16.2017.811.0055 

ajuizada por Banco do Brasil S/A.

Sustenta o embargante que a dívida foi remida de acordo com a Lei nº 

133.001/2014, bem como que as cobranças de encargos do título são 

abusivas e ilegais diante da cumulação de comissão de permanência com 

juros.

Assim, pugna o embargante pelo reconhecimento da inexistência do débito 

e subsidiariamente, realização de novo cálculo pela contadoria judicial com 

o fim de expurgar os vícios alegados.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, considerando-se os elementos apresentados pelo 

embargante, notadamente a declaração de hipossuficiência de fl. 10, 

concedo-o os benefícios da assistência judiciária, nos moldes ditados 

pelos artigos 98, e seguintes do Código de Processo Civil, destacando-se 

que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Recebo os presentes embargos para processamento.

Adentro a análise do efeito no qual devem ser recebidos os presentes 

embargos, sendo certo que a regra passou a ser o recebimento sem 

efeito suspensivo. Neste sentido o disposto no artigo 919 do Código de 

Processo Civil: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Ocorre que o parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, 

excepcionalmente, o recebimento dos embargos em efeito suspensivo, 

sendo oportuno transcrever a referida regra legal:

§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. (Grifo nosso)

In casu, analisando detidamente os autos, verifico que os embargos não 

podem ser recebidos com efeito suspensivo, uma vez que a execução 

não se encontra garantida.

Deve ser ressaltado, todavia, que tal decisão se reveste do carácter 

rebus sic standibus, podendo ser modificado caso cessem as 

circunstâncias que a motivaram, conforme §2º do mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela executada Maria Jose 

Cardoso, sem efeito suspensivo.

Determino a intimação do embargado para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, tal como preceituam os artigos 920, inciso I e 431 do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255920 Nr: 21362-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINALDA MATIL DA SILVA

 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:

 Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado à 

fl. 30, 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 processuais pela parte autora.Ante a inexistência de 

angularização processual, deixo de promover a condenação de 

honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257140 Nr: 22407-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDRAS GEORGE DA SILVA

 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:

 Posto isso, com esteio no artigo 5º, inciso LXXIV da CRFB/88, determino o 

recolhimento das custas e despesas processuais necessárias à 

distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 35, inciso VII, 

da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, sob pena de indeferimento da 
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inicial, para que assim se processe os autos em seus ulteriores termos.No 

mesmo prazo, deve o requerente sanar as demais irregularidades 

constatadas, sob pena de indeferimento da inicial, renovando-se o prazo 

para emenda.Sem prejuízo da determinação supra, aportado a notícia do 

pagamento das despesas processuais e apresentada a emenda, oficie-se 

ao Banco do Brasil para que informe sobre efetivação dos pagamentos 

dos boletos de fls. 27/40, remetendo cópias dos comprovantes para 

instrução das respostas.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260050 Nr: 24898-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAH RODRIGUES ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em face de Sarah Rodrigues 

Alvarenga, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

10.931/04, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminawr, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fl. 31/v).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, DEFIRO liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, 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 (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270820 Nr: 1850-14.2018.811.0055

 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: LUIZ GOMES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE SOARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifico que o autor não juntou seus documentos 

pessoais, bem como seu comprovante de endereço.

Posto isso, concedo ao procurador do requerente o prazo de 15 (quinze) 

dias para lastrear a demanda com os documentos faltantes, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Após, voltem os autos conclusos para análise da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201142 Nr: 15604-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MARQUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte requerida no endereço 

indicado as fls. 40, foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO 

“ MUDOU-SE, BEM COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144931 Nr: 4578-38.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS ACERCA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE 

EXECUTADA ACOSTADA AS FLS. 378-383, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 237037 Nr: 4021-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:19536/O, FERNANDA CRISTINA BOLIS - OAB:17819/O, 

RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253449/SP, YARA LINE DE 

OLIVEIRA PIMENTA - OAB:OAB/MT 20492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Com fulcro no princípio da cooperação, realizo diligência junto ao sistema 

Renajud, com o fim de obter informações acerca do veículo penhorado 

nos autos.

Extrai-se do extrato de restrições judiciais do veículo KIA K2700 placa: 

NJG0679 a existência de alienação fiduciária, bem como restrições de 

transferência e circulação, oriundas de processos judiciais desta 

Comarca.

Desse modo, com fulcro no princípio da cooperação, oficie-se ao 

Detran/MT, solicitando-se informações acerca da instituição financeira 

responsável pela alienação fiduciária, prazo de 15 (quinze) dias.

Com a resposta, oficie-se à instituição financeira para que informe qual a 

situação atual do financiamento, notadamente quanto a quitação do débito 

ou a quantidade de parcelas e seus respectivos valores para o 

adimplemento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o exequente para que se manifeste expressamente 

quanto ao interesse ou não na penhora do veículo localizado, no prazo 

legal.

Em caso de desinteresse, deverá o exequente se manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, com a indicação de bens penhoráveis ou 

requerer diligências para a garantia da execução, no prazo de 15 (quinze) 
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dias.

No entanto, caso o exequente opte pela manutenção da penhora, deverá 

se manifestar quanto à adjudicação do bem, indicação de leiloeiro ou 

mesmo a realização de venda extrajudicial, consignando-se que na 

ausência de indicação caberá a este Juízo a designação de leiloeiro.

Sem prejuízo das deliberações supra, promovo o registro da penhora do 

veículo KIA K2700 placa: NJG0679 junto ao sistema Renajud, cujo extrato 

segue anexo.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213873 Nr: 5126-24.2016.811.0055

 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: POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória, 

constituindo em título executivo judicial o valor de R$ 27.000,00, 

representado pelos cheques de fls. 21/22, com fulcro nos artigos 701, §2º 

e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.A dívida deverá ser 

atualizada com juros de mora de 1% amo mês, a partir da citação da 

requerida, bem como correção monetária desde o vencimento do título 

(Ap, 80632/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 27/08/2014, Data da publicação no DJE 

01/09/2014).Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do 

patrono do requerente, os quais estabeleço em 10% do valor da causa, 

atentando-se principalmente para ausência de resistência e singeleza da 

demanda.Certificado o trânsito em julgado, intime-se o autor para que traga 

planilha atualizada, nos termos da presente decisão, em seguida, cite-se a 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do débito.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, 

expeça-se de mandado de penhora e avaliação de bens do executado 

para satisfação do crédito, nos termos do §3º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil.Procedam-se às retificações necessárias.Publique-se. 

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168337 Nr: 8846-67.2014.811.0055

 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: SUELI CARINA MEZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE TORRONE N. S. DE 

MONTEVERGINE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE SOUZA SENRA - 

OAB:222.294, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Sueli Carina Meza em 

desfavor de Indústria de Torrone N. S. de Montevergine Ltda., ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 538/539, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado.

Consigna-se que as custas processuais ficaram a carga da parte 

requerida, conforme sentença de fls. 431/437.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 232928 Nr: 21862-20.2016.811.0055

 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: VALDENIR PONCIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

Mauricio Montagner - OAB:20670/O

 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 apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

133/136, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233245 Nr: 22113-38.2016.811.0055

 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: GILBERTO VIER, GILMAR VIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ 

GIONGO, VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, DARLEY 

GUSTAVO JOSE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606, 

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 Vistos,

Consoante o §6º do artigo 98 do Código de Processo Civil, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento das despesas processuais iniciais, 

conforme o caso.

Por outro lado, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça dispõe que, quando do pedido de parcelamento das despesas 

processuais, o juiz se atentará às circunstâncias e peculiaridades do 

caso concreto (artigo 468, §6º).

Compulsando aos autos, os requerentes demonstraram fortes indícios de 

que possuem condições de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo à sua subsistência e à de sua família, possuindo vários veículos e 

propriedade rural.

Desse modo, não consta dos autos qualquer indício de dificuldade 

financeira que justifique o parcelamento das custas processuais a serem 

adiantadas.

Desse modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, encaminhe os autos conclusos para as deliberações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265453 Nr: 28786-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIELLE APARECIDA CUSTODIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, por meio de seu advogado habilitado 

nos autos 0800224-44.2013.801.0001 - COMARCA DE RIO BRANCO/AC, 

para que fique CIENTE de que fora DEFERIDA A EXIBIÇÃO pretendida, 

devendo a parte requerida dar sua resposta no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme dispõe o artigo 398 do Código de Processo Civil e para que, 

querendo, conteste a ação no prazo de 05 (cinco) dias, consoante artigo 

306 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2350 Nr: 523-69.1997.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R2 AGRICOLA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN EVARISTO PRAETÓRIUS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 505/506.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63191 Nr: 4678-66.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA, ADIR 

GERALDO FERRARINI, SERENI FRANCESCHI FERRARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE 

QUADRO - OAB:10.492-B OAB/MT, HELITON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:10934/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão: 

Certifico que manuseando os autos, constatei que até a presente data, a 

parte executada, apesar de devidamente citada pelo oficial de justiça, 

conforme fls. 233, sendo o referido mandado juntado aos autos em 

21/11/2017, não se manifestou quanto à quitação da dívida, bem como não 

apresentou nos autos bens passíveis de penhora ou incapacidade de 

assim o fazer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155046 Nr: 3658-30.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DO NASCIMENTO, JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Intimação do autor para manifestar quanto ao pedido de liquidação de 

sentença apresentado pelo banco requerido às fls. 91-100, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158051 Nr: 6646-24.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE ANTONIO DE MELLO

 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:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão: 

Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao r. 

mandado expedido pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e extraído dos 

autos acima identificados, e NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER COM A 

INTIMAÇÃO do executado VICENTE ANTONIO DE MELLO porque não o 

encontrei em nenhum dos endereços informados. Fui informada pelo filho 

dele, Dr. Marco Melo, que seu pai faleceu em 2016 e não foi aberto 

inventário porque ele não tinha bens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164626 Nr: 2679-34.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME, JEZYKA 

ANDREA TONHON CARRASCO, FERNANDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA MARIA DE ALMEIDA 

SPILLARI - OAB:DF 15.408, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT, 

TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da ceridão: 

Certifico que manuseando os autos constatei que ate a presente data, a 

parte executada apesar de devidamente intimado na pessoa do seu 

advogado via DJE edição 10108, que publicou em 26/09/2017 fls. 169, não 

manifestou nos autos e nem efetuou o pagamento da divida com 

demostrativo acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 167942 Nr: 8293-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SEPOTUBA 

LTDA-ME, FABIANO BENDEROVICZ

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE JUNTE AOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL, A GUIA DE RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO da 

DILIGÊNCIA SOLICITADA ÀS FLS. 106Vº, tendo em vista que o documento 

de fls. 110vº não consta o NÚMERO DA GUIA expedida para recolher o 

valor solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191187 Nr: 7660-72.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE ARAUJO PREGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão: 

Certifico que manuseando os autos constatei que ate a presente data, a 

parte requerida apesar de devidamente citada pelo oficial de justiça as fls. 

100/101, sendo que o mandado juntado aos autos em 31/10/2017, não 

contestou a presente ação .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 257957 Nr: 23169-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVANI RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 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: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito acerca da certidão: Certifico que manuseando os autos que ate a 

presente data, a parte requerida apesar de devidamente citada via AR/MP, 

não contestou a presente ação. Certifico ainda que ate a presente data 

não foi respondido o oficio expedido ás fls. 62. Certifico ainda que o 

advogado habilitado nos autos foi devidamente via DJE edição 10121, que 

publicou em 17/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1812 Nr: 173-18.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FRANCISCO ROTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN BEATRIZ JAHN LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE JAHN LOCKS - 

OAB:OAB/SP 321.684

 Vistos etc.,

Considerando que no presente feito foram deferidos 3 sobrestamentos, 

com suspensão do prazo prescricional (fls. 149, 198 e 237), nos termos 

do artigo 791, III, do CPC de 1973, inviável nova suspensão do feito com 

base no art. 921, III §1º do Código de Processo Civil atual,. Assim, indefiro 

o pedido de fls. 304/305.

No entanto, como o fundamento do pedido se baseia na ausência de bens 

em nome da executada, decorrido o prazo de intimação da exequente, 

desta decisão, não havendo manifestação pelo prosseguimento do feito, 

arquive-se, 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 

será suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63488 Nr: 5007-78.2007.811.0055

 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: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 Intimação das partes da data para inicio da pericia no dia 12 de março de 

2018, as 09h 00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 5765-57.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOSS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559, FERNANDA CRISTINA BOLIS - OAB:17819/O, 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - OAB:17809/O, JACKSON MARIO 

DE SOUZA - OAB:4635, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - 

OAB:163613SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SERGIO DE ANDRADE 

TECHI - OAB:11336, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça: Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em 

cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM. Juiz de Direito da Quinta 

Vara Cível e extraído dos autos acima identificados, e NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER COM A AVALIAÇÃO dos veículos indicados do executado 

SEDENI LUCAS LOCKS porque não os encontrei no endereço indicado no 

mandado. Certifico que diligenciei ao endereço indicado no mandado, mas 

não encontrei os executados, nem os veículos. Em todas as 

oportunidades fui atendida pela secretária Rose. No mês de 

dezembro/2017 ela afirmou que o executado estaria viajando para fora do 

país. Em janeiro/2018 disse que ele estaria na fazenda, trabalhando na 

colheita, sem data para retorno. Se negou a dar outras informações. Entrei 

em contato telefônico com o advogado do executado, Dr. Julierme Romero 

(65.4141.2132 e 8112.4839), mas ele não soube dizer o paradeiro dos 

veículos. Certifico que realizei diligencias em locais de grande circulação 

de veículos dessa cidade, qual seja: no estacionamento do Shopping, 

Mercados Big Master, Oficinas da Rua 26, garagens de venda de veículos, 

mas em nenhum deles avistei os carros.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 107270 Nr: 5952-31.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. S. FERREIRA MONTAGENS INDUSTRIAIS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCI HELENA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:5024/MT, YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA - 

OAB:OAB/MT 20492

 Vistos.

Considerando a informação do executado de que os numerários referente 

ao alvará nº 107713-9/2014 não foi depositado em sua conta, defiro o 

pedido de diligências a fim de localizar a transferência dos numerários 

pendentes de restituição.

Assim, procedo com a requisição dos extratos da conta à fl. 410 para 

localização do depósito judicial via Bacenjud.

Considerando a resposta da instituição financeira, constato que os 

valores foram devidamente pagos ao executado na data de 10/07/2014 

conforme protocolo Bacenjud nº 20170006353355, protocolo BB nº 

17483317, extrato detalhado em fl. 451/v, e comprovante de resgate 

anexo a esta decisão perfazendo a quantia liberada de R$ 14.990,37 

(quatorze mil, novecentos e noventa reais e trinta e sete centavos).

Intime-se o executado desta decisão e para ciência da documentação 

anexa.

Após a ciência do executado, pelo caráter sigiloso dos documentos de fl. 

450/461, determino seu desentranhamento e arquivamento em pasta 

própria dos arquivos sigilosos, devendo ser certificado nos autos.

Após, arquive-se o presente feito com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124262 Nr: 3262-58.2010.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MÁRCIA CAMPOS DO NASCIMENTO, CARMEM 

CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariele de Lima Muniz - 

OAB:8943-MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Considerando o trânsito em julgado da sentença de fls. 353/354, 

conforme certificado nos autos (fls. 406), determino seja expedido 
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mandada de reintegração de posse em favor da exequente no imóvel 

localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, Matrícula 17.708, ao 

lado da sede da requeria, descrito na exordial de fls. 08/09.Outrossim, nos 

termos do artigo 513, §2º, I do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 dias, 

proceda com o desfazimento do muro levantado na propriedade das 

autoras e reconstrua o muro indevidamente removido, nos termos da 

sentença de fls. 353/354, transitada em julgado em 14/08/2017 (fl. 406), 

sob pena de aplicação de preceito cominatório no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 

50.000,00, e multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 536, §3º e 

537 do CPC. No mesmo prazo, deverá o executado ser intimado ainda para 

pagar a dívida referente aos lucros cessante (R$ 203.010,17), honorários 

de sucumbência referente a 20% do valor da causa atualizado (R$ 

3.145,75), custas e despesas processuais.Fica o executado advertido de 

que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC, sem o pagamento 

voluntário da condenação, 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 

das exequentes, atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados 

na procuração e posterior apresentação de conta bancária para 

transferência dos valores.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 o qual fixo em 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128879 Nr: 7792-08.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER, ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, BANCO 

PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A, 

SERGIOMSCHULZE - OAB:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre a impugnação 

ao cumprimento de sentença de juntado nos autos as folhas 336/338.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162547 Nr: 14012-17.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EMERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:OAB/MS:10647, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 166/167.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178399 Nr: 20524-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRMO BRIGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS LOBO BLINI - 

OAB:OAB/SP 272.028, FATIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA - 

OAB:OAB/SP 119.384, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Nelson 

Willians & Advogados Associados em face de Nirmo Brignoni, objetivando 

o recebimento de valores fixados na sentença de fl. 130 a título de 

honorários sucumbenciais.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 133V).

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.: 190321 Nr: 6898-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE SOUZA PEDROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado depenhora e 

avaliação, ao qual será acrescido a importância referente a respectiva 

tarifa bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213785 Nr: 5075-13.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão: 

Certifico que manuseando os autos constatei que ate a presente data, a 

parte requerida apesar de devidamente intimada pelo oficial de justiça, 

sendo que o mesmo juntado aos autos em 17/11/2017 fls. 63/63 verso , 

não manifestou nos autos quanto ao pagamento da divida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 236185 Nr: 2828-25.2017.811.0055

 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 RCI BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, quanto a certidão: 

Certifico que manuseando os autos, constatei que até a presente data, a 

parte requerida, apesar de devidamente citada, conforme mandado de 

citação, fls.44, sendo o referido mandado juntado em 23/10/2017, não 

apresentou resposta nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 241196 Nr: 9250-16.2017.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL INDUSTRIA METALURGICA E DE PRE 

MOLDADOS LTDA EPP, SERGIO HENRIQUE LOURENÇO, LANA CARDOSO 

RIBEIRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21596-A/GO, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito acerca da certidão: Certifico que manuseando os autos, constatei 

que até a presente data, as partes requeridas, apesarem de devidamente 

citadas pelo oficial de justiça, conforme fls. 52, sendo o referido mandado 

juntado aos autos em 17/08/2017, não apresentaram embargos à 

execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244447 Nr: 12330-85.2017.811.0055

 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: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMBOI COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

VETERINÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867, LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - 

OAB:OAB/SP 211.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

ao qual será acrescido a importância referente a respectiva tarifa 

bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 250651 Nr: 17305-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA ESTEVAO PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA em face de Elaine Cristina Estevão 

Pontes, objetivando o cumprimento de contrato de financiamento firmado 

entre as partes.

Contudo, à fl. 29 noticia a parte autora que as partes transigiram 

extrajudicialmente, razão porque postula pela desistência da ação, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Proceda-se o levantamento da restrição do veículo perante o sistema 

Renajud (fl. 21).

 Proceda-se o recolhimento de mandado expedido à fl. 24.

Deixo de expedir ofício de baixa de restrição ao Serasa, vez que não foi 

providenciado pelo Juízo qualquer constrição nesse sentido.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257655 Nr: 22918-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA GOMES 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: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão: 

Certifico que manuseando os autos constatei que até a presente data, a 

parte requerida apesar de devidamente citada as fls. 96, não contestou a 

presente ação. Certifico ainda que a parte requerida tambem foi 

devidamente citada na pessoa do seu advogado via DJE edição 10123, 

que publicou em 19/10/2017 fls. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270626 Nr: 1671-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA DO PRADO FLORENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Daycoval S/A em face de Lidia do Prado Florencio, fundamentada 

no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 13).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 
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contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 152947 Nr: 1612-68.2013.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. R. NOVATO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 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: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:OAB/MT 21.150-A

 deverão as partes se manifestar nos termos da decisão de fls. 92, quanto 

as eventuais provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de indeferimento. Com as providências, conclusos para as 

deliberações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222674 Nr: 12174-34.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRERA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, Mauricio Montagner - OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de 

fls.128/133, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225172 Nr: 14399-27.2016.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA DE OLIVEIRA

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

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para retirar o edital de citação e 

providenciar a publicação e comprovação nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245890 Nr: 13429-90.2017.811.0055

 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: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de Ação Monitória visando o pagamento oriundo de cheques sem 

eficácia executiva. Deferida de plano e expedido mandado de pagamento, 

o devedor não pagou e sequer ofereceu embargos (fls. 34).

Não havendo embargos e tampouco pagamento, converto a decisão inicial 

mandamental em título executivo judicial. Igualmente, converto o mandado 

inicial em mandado executivo, conforme §2º do artigo 701 do Código de 

Processo Civil.

Procedam-se às retificações necessárias.

Assim, intime-se o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado da dívida (fl. 16), acrescidos dos honorários 

advocatícios, que desde já fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação.

Inerte o executado, intime-se o exequente para apresentar memória 

atualizada do débito, atentando-se ao valor inicial perseguido, e requerer o 

que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256982 Nr: 22266-37.2017.811.0055

 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: JOVERCINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido de autorização para transferência de restos mortais 

proposta por Jovercino Rodrigues, objetivando remoção dos restos 

mortais da “de cujus” Ermetina Rodrigues

Contudo, a fl. 24 a parte postula pela desistência da ação diante transação 

administrativa.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Custas pela parte autora, sendo que tal exigibilidade encontra-se 

suspensa em razão da gratuidade da justiça qual defiro neste momento. 

Sem condenação em honorários.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 172045 Nr: 13654-18.2014.811.0055
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 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 DIANTE DO EXPOSTO, declaro remidos 52 dias, num total de 156 dias 

trabalhados pelo recuperando entre os meses de Julho a Dezembro de 

2017, descontados da pena de reclusão a que foi condenado, para os 

efeitos legais, na forma do parágrafo 3° do artigo 126 da LEP.Observe a 

escrivania que, pena remida é pena cumprida, e sendo assim o tempo de 

pena a ser descontado em razão da remição deve somar-se à pena 

cumprida (pena cumprida + dias remidos). Como têm decidido os nossos 

Tribunais Pátrios o tempo de pena remido deve ser computado como de 

pena privativa de liberdade cumprida pelo condenado e não simplesmente 

abatido do total da sanção aplicada. Junto nesta oportunidade memorial de 

cálculo de pena, incluindo a remição ora declarada, assim, dê vista dos 

autos à Defesa e depois ao Ministério Público (Resolução nº 113/2010, do 

CNJ), para manifestação quanto ao novo cálculo.Após, RETORNEM os 

autos conclusos para homologação do cálculo e envio de cópia o 

recuperando.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 172045 Nr: 13654-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 Execução Número: 13654-18.2014.811.0055

Nome Reeducando: Adalto Rosa da Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 18a 9m 0d 07/09/2012 07/09/2012 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 0

Dias Remidos

Remições

Observações

104 Decisão de fls. 157

43 Decisão de fls.192

138 Decisão de fls. 237

75 Decisão de fls. 256

52 Decisão de fls. 277

Data de Prisão Definitiva: 07/09/2012

Total da Pena: 18a 9m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 07/09/2012

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 19/01/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

07/09/2012 + 7a 6m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 412 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(07/09/2012 - 07/09/2012) -0a 0m 0d+0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d+0a 0m 0d= 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 07/09/2012

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 19/01/2024

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

07/09/2012 + 12a 6m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 412- 1

Pena Restante a partir da data Atual 12a 2m 18d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

07/09/2012 + 18a 9m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 412- 1

Pena Cumprida até data Atual 5a 4m 25d

Data do Término da Pena: 20/04/2030

Demais Observações

____________________________________________

 MARLON RAFAEL SCHEFFLER - Matrícula: 21001

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 180475 Nr: 22378-11.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO MARTINS DE SOUZA, OSMIR 

MARTINS DE SOUZA, Carlos Eduardo dos Santos Ladeia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 REMETAM-SE os referidos objetos ao Exército Brasileiro, para as 

providências pertinentes. 2) CIENTIFIQUE-SE a Diretoria do Foro, assim 

como, a Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso. 3) EXPEÇA-SE, 

com urgência, o necessário para o efetivo cumprimento da determinação 

constante no item “1”. 4) Ademais, analisando as respostas apresentadas 

pelos réus e tudo mais que dos autos consta, verifico não ser nenhuma 

das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de junho de 2018, às 13:00 horas. 5) INTIMEM-SE 

os réus para comparecimento, a fim de serem interrogados. 6) 

INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06 verso), na resposta dos réus 

Onivaldo e Osmir (fls. 96), bem como na manifestação da Defensoria 

Pública em favor do réu Carlos Eduardo (fls. 111). 6.1 DEPREQUEM-SE as 

oitivas das testemunhas militares (PM Samuel Santos Vieira da Silva e PM 

Edvaldo Gomes de Brito) ao Juízo da Comarca de Barra do Bugres/MT, 

consignando o prazo de trinta (30) dias para cumprimento e 

INTIMANDO-SE ambas as partes acerca da remessa da deprecada. 6.2 

Com relação à testemunha servidor público (Diretor da SEMA), 

COMUNIQUE-SE ao superior hierárquico, conforme preconiza o artigo 221, 

§ 3º do CPP. 7) No que tange ao pleito acostado às fls. 101/103, vislumbro 

que o Ministério Público, ao se manifestar às fls. 112, opinou pelo 

deferimento somente com relação ao barco de alumínio e motor 08hp de 

marca Mercury, quedando-se inerte com relação aos demais bens, razão 

pela qual, ABRA-SE VISTA dos autos a referida instituição para que se 

manifeste novamente com relação aos demais objetos apreendidos às fls. 

33. 7.1) Empós, CONCLUSOS para apreciação. 8) CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa. CUMPRA-SE. Tangará da Serra, 1º de fevereiro de 

2018. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 187508 Nr: 4630-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA ALVES BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Josivaldo Ribeiro da Costa - OAB:20018/0

 Autos nº: 4630-29.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 187508.

 Vistos etc.

CONSIDERANDO que o depósito de armas e munições deste Fórum não 

possui segurança especializada, podendo ser, inclusive, diante de sua 

vulnerabilidade, violado por grupos criminosos;

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 25, caput, da Lei nº 10.826/03, in 

verbis: “As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei (...)”

CONSIDERANDO o que reza o artigo 1º da Resolução nº 134, de 21 de 

junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a 

destinação das armas e munições apreendidas nos autos submetidos ao 

Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 05/2017-CGJ;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, de 22 de 
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janeiro de 2018;

DETERMINO:

1) Considerando que tanto o Ministério Público, quanto a Defesa técnica do 

réu, tiveram acesso ao teor do laudo pericial de balística forense acostado 

às fls. 22/28, todavia, não impugnaram os apontamentos realizados pelos 

Peritos Oficiais Criminais, entendo que, a apreensão das munições e 

aparatos acostados às fls. 62, não mais interessa a persecutio criminis, 

razão pela qual, REMETAM-SE os referidos objetos ao Exército Brasileiro, 

para as providências pertinentes.

2) CIENTIFIQUE-SE a Diretoria do Foro, assim como, a Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso.

3) EXPEÇA-SE, com urgência, o necessário para o efetivo cumprimento da 

determinação constante no item “1”.

4) No mais, CUMPRA-SE, in totum, as deliberações exaradas na decisão 

acostada às fls. 69 dos autos.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 30 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 271325 Nr: 2265-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.MIRASSOL D'OESTE-MT 2ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS ALVES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 Autos nº: 2265-94.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 271325.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 02 de março de 2018, às 16h20min, para oitiva da 

testemunha Edson José de Freitas Sobrinho, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 1.1) No ato de intimação da testemunha, OBSERVE-SE ao disposto no art. 

159, § 5º, I, do CPP.

 1.2) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 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 à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 05 de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 211473 Nr: 3185-39.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENI PARECIS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Autos nº: 3185-39.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 211473.

Vistos em correição.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de abril de 

2018, às 17h40min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 01-E).

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

5. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 11 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 270982 Nr: 1966-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Autos nº: 1966-20.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 270982.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 13 de abril de 2018, às 13h20min, para realização da 

audiência de interrogatório do réu João Carlos Correia, que deverá ser 

INTIMADO a comparecer devidamente acompanhado de advogado, sob as 

penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 06 de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 220776 Nr: 10731-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Joel de Lima, Cpf: 94563624187 Filiação: Valdomiro de 

Lim e Jurena Zampolli de Lima, brasileiro(a), , Endereço: Rua Natal, Nr 

942-W, Bairro: Dona Julia, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

 OBSERVAÇÃO: No ato da citação, o Sr. Oficial de Justiça deverá 

consultar o acusado acerca de sua renda mensal, assim como se dispõe 

de condições econômicas para constituir advogado para defendê-lo, 

devendo constar na certidão a resposta obtida (Lei Complementar 

Estadual nº 146/2003 e 132/2009) (CNGC, artigo 1.373, §§ 3º e 4º)

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 10731-48.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 220776.

 Vistos em correição.

1) Atenta aos autos, DEFIRO integralmente a manifestação do Parquet 

acostada às fls. 46, razão pela qual, considerando que o réu não foi 

encontrado no endereço declinado nos autos, nos termos do art. 361, c/c 

art. 363, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, CITE-SE o acusado 

Joel de Lima pela via editalícia, consignando-se o prazo de quinze (15) 

dias.

2) Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para se 

manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 14 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas
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Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 208978 Nr: 1196-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON TEIXEIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Adilson Teixeira Miranda Filiação: Jose Teixeira Miranda 

e Maria Dalila Gomes, data de nascimento: 20/01/1972, brasileiro(a), 

natural de Contagem-MG, solteiro(a), Endereço: Rua 09-A Nº 2.279-W, 

Bairro: Jardim Califórnia, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

 OBSERVAÇÃO: No ato da citação, o Sr. Oficial de Justiça deverá 

consultar o acusado acerca de sua renda mensal, assim como se dispõe 

de condições econômicas para constituir advogado para defendê-lo, 

devendo constar na certidão a resposta obtida (Lei Complementar 

Estadual nº 146/2003 e 132/2009) (CNGC, artigo 1.373, §§ 3º e 4º)

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 1196-95.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 208978.

 Vistos em correição.

1) Atenta aos autos, DEFIRO integralmente a manifestação do Parquet 

acostada às fls. 50, razão pela qual, considerando que o réu não foi 

encontrado no endereço declinado nos autos, nos termos do art. 361, c/c 

art. 363, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, CITE-SE o acusado 

Adilson Teixeira Miranda pela via editalícia, consignando-se o prazo de 

quinze (15) dias.

2) Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para se 

manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 14 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDE FELIX MENDONCA (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 04/04/2018, às 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMARA DE OLIVEIRA (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 04/04/2018, às 15H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA (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 04/04/2018, às 14H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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 04/04/2018, às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE HERMINIA DE JESUS TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 04/04/2018, às 14H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (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 04/04/2018, às 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE ALVES SABINO (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 04/04/2018, às 14H15MIN.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA SANCHES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 04/04/2018, às 13H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIOLI DE JESUS PALHANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012353-26.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO A BETTIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Morgana Bettio OAB - MT0006099A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO WILLAMYS BARBOSA DE MELO (REQUERIDO)

INAILSON BARBOSA DE MELO (REQUERIDO)

LUANA MENEZES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONIQUE ANDRADE MACEDO SILVA OAB - BA38115 (ADVOGADO)

 

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 04/04/2018, às 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a Tempestividade da Contestação. Intimo a Parte Autora, por meio 

de seus procuradores para, querendo, Impugnar no prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEIDE MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Autora, por meio de seu Procurador para, querendo, 

Impugnar no Prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEIDE MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a Tempestividade da Contestação. Intimo a Parte Autora para, 

querendo, Impugnar no prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE MARIA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (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 contestá-la, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001426-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora, para 

querendo contestá-la, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001351-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON WONEI DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA OAB - MT23443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora, para 

querendo contestá-la, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora, para 

querendo contestá-la, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLTRAMARI SPONCHIADO (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BORTOLOZZO GUELLA OAB - PR46978 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora, para 

querendo contestá-la, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000242-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DORNELIS GIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

VISTOS. DORNELIS GIL ajuizou a presente ação de obrigação de fazer 

com pedido de antecipação de tutela em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que os 

reclamados sejam compelidos a fornecer transporte de UTI-MÓVEL até 

Cuiabá, necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega o reclamante 

que necessita realizar procedimento de Cateterismo na cidade de 

Cuiabá-MT, e não foi fornecido pelo Sistema Ùnico de Saúde (SUS) o 

transporte, por meio de UTI-móvel. Por essas razões, fundamentado em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma 

ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e 

requer, em razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar 

inaudita altera pars, compelindo os requeridos a submeterem ao 

favorecido o custeio do citado procedimento. Os autos vieram-me 

conclusos. Eis o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme 

consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, o reclamante 

sofreu infarto agudo do miocárdio e, precisa de tratamento adequado o 

que só é possível mediante a realização do procedimento em Cuiabá-MT, 

solicitada ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma ser desprovido 

de recursos financeiros suficientes para custear os procedimentos 

necessários para seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, 

necessária a análise da presença dos requisitos próprios da antecipação 

da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo 

Civil de 2015. A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do 

alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de 

confronto entre o caso em questão com o teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela 

específica pleiteada, faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. É notória e visível a hipossuficiência do 

reclamante, tanto que requereu os benefícios da justiça gratuita para 

ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não conseguirá custear as 

despesas exigidas para realização dos procedimentos prescritos por 

indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado, 

por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a tutela da saúde a 

todos os entes da Federação, consoante se extrai do seu artigo 23, inciso 

II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, 

o legislador infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, 

verbis: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta 

salientar que a reclamante demonstrou ter tentado conseguir o transporte 

através da rede municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 
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543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos e, 

especificamente às crianças e adolescentes, atendendo ao disposto nos 

arts. 7º a 14, da Lei nº 8.069/90. Todos esses argumentos revelam a 

verossimilhança das alegações estampadas na inicial. De outro lado, o 

periculum in mora é igualmente verificado, em face da temeridade da 

medida ser deferida somente ao final, mormente diante do risco de que, 

com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se complicar o 

estado de saúde do reclamante, caso não seja submetida ao tratamento 

adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado emitido 

pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há iminente 

risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. Ademais, a 

inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, sobretudo pelo 

risco extremo à saúde do reclamante, materializando nos autos os 

requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento senão pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PRETENDIDA e, em conseqüência, determino que os reclamados 

disponibilizem, imediatamente, ao reclamante , transporte de UTI-móvel até 

Cuiabá-MT, com equipe médica, e caso a demora cause perda da vaga, 

que forneçam o exame descrito na inicial, com dispensa de licitação 

inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Deverá a Defensoria Pública, no prazo de 48 horas, juntar aos autos o 

orçamento do procedimento vindicado, sob pena de revogação da medida 

ora concedida. Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da 

ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o 

cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do 

Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento 

desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 7 

de fevereiro de 2018. JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA Juiz de 

Direito em substituição legal

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 01/2018

O DOUTOR GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, MM. JUIZ DE 

DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar e regulamentar de forma 

abrangente a entrada e permanência de crianças e adolescentes nos 

eventos carnavalescos que acontecerão em Lucas do Rio Verde/MT, no 

período de 09 a 13/02/2018;

 CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 001/2006/INFÂNCIA E 

JUVENTUDE, especialmente nos artigos 7º, 14º, 15º e parágrafo único, 

16º e parágrafo único, 17º e parágrafo único, 19º e parágrafo único, 24º 

e §§ 1º e 2º, 25º e 26º;

 RESOLVE:

Art. 1.º Crianças e Adolescentes até 14 anos de idade somente poderão 

entrar e permanecer em bailes carnavalescos do tipo matinê, evento este 

que não poderá se estender além das 22 horas, desde que 

acompanhadas pelos pais, responsável legal ou parente ascendente até o 

3º grau maior de 18 anos (pais, avós, bisavós e tios – irmão dos pais). No 

caso dos adolescentes entre 13 e 14 anos de idade, será permitida, ainda, 

a entrada desacompanhada, desde que com autorização expressa dos 

pais ou responsável legal com firma reconhecida, e respeitado o mesmo 

horário limite (22 horas).

 Art. 2.º Adolescentes a partir de 15 anos de idade somente poderão 

participar de eventos carnavalescos, desde que acompanhados pelos 

pais, responsável legal ou parente ascendente até o 3º grau maior de 18 

anos (pais, avós, bisavós e tios – irmão dos pais), ou com autorização 

expressa dos pais ou responsável legal com firma reconhecida.

 Art. 3.º Fica terminantemente VEDADA a venda e o fornecimento de 

bebidas alcoólicas e tabaco para crianças e adolescentes, mesmo que 

acompanhadas dos pais ou responsável legal.

 Art. 4.º Os pais, responsável legal ou parente ascendente até o 3º grau, 

assim como as crianças e os adolescentes devem obrigatoriamente portar 

os documentos de identificação pessoal original ou cópia autenticada.

 Art. 5.º Publique-se, pelo órgão oficial e afixando-se no lugar de costume. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 302 de 709



Registre-se. Cumpra-se. Remeta-se cópia à E. Corregedoria Geral da 

Justiça, Conselho da Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, 

Agentes da Infância e Juventude, autoridades policiais civis e militares, 

Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, Secretarias Municipais, OAB, 

Conselho Tutelar, Associações Comerciais e de Bairros, Promotores de 

Eventos, Proprietários de Clubes e estabelecimentos em que seja 

costumeira a realização de festas, Proprietários de Casa de Diversões 

Eletrônicas, Locadoras, Bancas de Jornais e Revistas e à imprensa para 

divulgação, bem como seja afixada uma cópia da mesma em cada 

estabelecimento mencionado.

Lucas do Rio Verde/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

 Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz da Infância e Juventude

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001247-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE ALMEIDA FLOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALHAS COLLI LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001247-85.2017.8.11.0045 

AUTOR: VALDIR DE ALMEIDA FLOR RÉU: CALHAS COLLI LTDA - ME 

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 14h00min, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004563-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004563-09.2017.8.11.0045 

AUTOR: DANIELA DE MORAIS RÉU: GELSON MARCIO DE LIMA Vistos etc. 

I. Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 155, 

inciso II, do Código de Processo Civil. II. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita nos moldes do art. 98 e seguintes do CPC. III. Comprovada a 

paternidade, conforme a certidão de nascimento juntada, arbitro alimentos 

provisórios na importância de 30% do salário mínimo, atualmente 

equivalente a R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), 

devidos a partir da data da citação. Tenho que este valor atenderá às 

necessidades mais prementes da alimentanda, levando em consideração 

que, neste momento, ainda não há a comprovação de renda do 

alimentante, o que exige cautela, tendo em vista o princípio da 

irrepetibilidade que rege a verba alimentícia, bem como as consequências 

do inadimplemento. IV. Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 19/02/2018, às 16:00, a qual será realizada perante 

o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC horas. 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; VI. 

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). VII. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VIII. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). IX. 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). X. 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). XI. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004585-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACHADO DAGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004585-67.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ALEX MACHADO DAGHETTI REQUERIDO: CIELO 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 17h00min, 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, 
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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. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36060 Nr: 1083-84.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:OAB-MT 6660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - OAB:MS/6.296

 Certifico e dou fé que, em atendimento ao despacho de fls. 129, 

desentranhei os memoriais juntados em fls .119, o qual foi devidamente 

juntado no feito em apenso. Outrossim, certifico que, as folhas foram 

devidamente renumeradas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108702 Nr: 3214-56.2015.811.0045

 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: VALDEVINO MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA, 

JAIME LUIS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:13.753/MT, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para o Embargante apresentar 

memoriais finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101019 Nr: 6660-04.2014.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFRO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DASSOLER AGRONEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE FARIAS GIANELLI - 

OAB:15.820, ROGERIO DE AVELAR - OAB:12.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DASSOLER - 

OAB:MT/9.926, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 Certifico e dou fé que, em atendimento ao despacho de fls.193, informo 

que a gravação do depoimento colhido em Sorriso, já encontra-se 

disponivel nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114670 Nr: 6498-72.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ISTO POSTO, julgo a presente ação parcialmente procedente, na forma do 

art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de:a)VETAR A 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, EM QUALQUER PERÍODO, MANTENDO AS 

TAXAS DE JUROS CONFORME MÉDIA DE MERCADO ATÉ O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO;b)AFASTAR A COBRANÇA DA COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA;c)DETERMINAR O DESCONTO NO SALDO DA DÍVIDA, DE 

TODO VALOR COBRADO E PAGO A TÍTULO DE JUROS CAPITALIZADOS, 

NA FORMA DO ART. 42, § ÚNICO DO CDC;Portanto, condeno a parte 

Requerida ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) 

do que restar de saldo positivo da monitória.E, como houve sucumbência 

recíproca, condeno a parte Autora ao pagamento de 10% de honorários 

ao advogado do Requerido, quanto ao proveito econômico obtido (valor 

efetivamente diminuído da cobrança). Cada parte deverá arcar com 50% 

das custas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Lucas do Rio 

Verde-MT, 6 de fevereiro de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98815 Nr: 5035-32.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELMO JOSE LEHNEN, VANDUIR JOSÉ 

LEHNEN, LUIZ CARLOS LEHNEN, SOLANGE MARIA LEHNEN FOLHA, 

ERICA LEHNEN, FLÁVIO ALVES FOLHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HOVALDE ARAUJO NUNES, VITAL 

PROCESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, GIORDONO DIEGO PROCESKI - OAB:15.106/MT

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 98815

TIPO: ORDINÁRIA

Vistos etc.

 Mantenho a decisão de fl. 826, pois apesar de não haver coincidência 

perfeita no polo ativo, é possível verificar que os novos legitimados são, 

na verdade, os herdeiros do falecido.

 Tendo em vista que o despacho que determinou o recolhimento das 

custas anteriores ocorreu há quase um ano e já passaram mais de 06 

meses do pedido de dilação (tempo suficiente para as partes se 

prepararem para o despacho judicial), defiro o prazo de 48 horas.

 O processo permanecerá em gabinete, vez que se trata de processo 

incluso em meta de julgamento.

 Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 7 de fevereiro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 123580 Nr: 2341-22.2016.811.0045

 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: EDSRS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Flavia Xavier Mesquita - 

OAB:OAB/MT 19.168, AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - 

OAB:19733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlefe Moraes de Jesus - 

OAB:28.989/PR

 CÓDIGO 123580.

Vistos etc.

I. Considerando a ausência das partes, a audiência designada para a 

presente data restou prejudicada.

 II. Dê-se vista dos autos à Advogada da requerente para que manifeste 

sobre o contido na certidão de f. 118 e requeira o que entender quanto ao 

prosseguimento do feito.

 III. Cumpra-se. Às providências.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107132 Nr: 2395-22.2015.811.0045

 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: NECI APARECIDA STRAMBAIOLI, LUIZ FERNANDO 

STRAMBAIOLI, ANDREIA APARECIDA STRAMBAIOLI GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRO GONÇALVES STRAMBAIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GUIMARÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:40510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o patrono da parte autora impulsionar o feito, no prazo de 

30 dias, sob pena de intimação diretamente a autora.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000690-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI BORGO (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004557-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS (AUTOR)

LUCIANE MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001880-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE GOULART (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

manifeste acerca do Laudo Pericial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 128520 Nr: 4818-18.2016.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ADIR MASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Kovalski - OAB:OAB/MT 

18493/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória n.º 4818-18.2016.811.0045.

Intime-se o exequente, na pessoa do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a respeito do teor da 

certidão do oficial de justiça. Não havendo manifestação no prazo, 

devolva-se a deprecata.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25970 Nr: 3679-46.2007.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PAZ FELIX BEZERRA SANTOS 

GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3679-46.2007.811.0045.

Concedo a executada o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Cumpridas as formalidades, arquive-se o feito.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99589 Nr: 5631-16.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CARAN CRUZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 11 da Resolução n.º 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal, intimo as partes acerca do teor do ofício requisitório antes do 

encaminhamento ao tribunal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99698 Nr: 5714-32.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA MATEUS DE ALMEIDA SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5714-32.2014.811.0045.

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE formulada pela Defensoria 

Pública, que atua na condição de curador especial do executado citado 

por edital no âmbito da ação de execução fiscal ajuizada pela União, em 

que visa a decretação da nulidade da citação.

Foi procedida a intimação do exequente. O credor apresentou resposta, 
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ocasião em que defendeu a validade da citação.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, é interessante assinalar, desde logo, até mesmo como 

registro didático, que a objeção pré-processual configura-se como 

instrumento/recurso, disponível ao executado, que objetiva, 

dispensando-se a necessidade de garantir o juízo através da penhora, 

opor-se em detrimento da demanda executiva, por intermédio da 

apresentação de mera petição, para efeito de promover o controle e 

exame dos pressupostos processuais, condições da ação e demais 

matérias de ordem pública (prescrição, defeitos intrínsecos e extrínsecos 

existentes no título executivo, etc.), desde que passíveis de serem 

demonstradas a ‘prima facie’, mediante a apresentação de prova 

pré-constituída e que não reclame dilação probatória [cf.: STJ, AgRg no Ag 

n.º 1.176.665/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 

10/05/2011; STJ, REsp n.º 1.221.826/MG, 2.ª Turma, Rel.: Min. Herman 

Benjamin, j. 15/02/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 1.063.400/RJ, 1.ª Turma, 

Rel.: Min. Benedito Gonçalves, j. 20/08/2009].

Em um primeiro momento, quanto à tese preliminar, que visa à decretação 

da nulidade da citação, considero que está fadada ao insucesso. 

Efetivamente, compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que foram empreendidas tentativas com o propósito de proceder 

à citação da executada, por mandado e por correio e, também, tentada a 

localização da requerida através da realização de pesquisas em banco de 

dados públicos (fls. 69, 72, 76/77, 80/81, 86/87, 92 e 97/100), sem que, 

entretanto, se obtivesse êxito em localizar/encontrar a devedora. E, de 

acordo com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça “a citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades”. Portanto, frustrada a tentativa de citação pelos meios 

ordinários (por correio e por oficial de justiça), restaram preenchidos os 

requisitos exigidos para a validade da citação por edital.

Nesse sentido, o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS 

MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). 

LEI 6830/80, ART. 8º. 1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por 

edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as 

outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a 

citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. 

Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do 

CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 

06/04/2009) – com destaques não inseridos no original.

Ademais, a execução foi proposta em 29/09/2014, há mais de três anos, 

sendo flagrante a necessidade de observância dos princípios da 

efetividade, da economia e da celeridade processuais, além da razoável 

duração do processo. Não me parece razoável que se imponha à parte 

autora, para fins de cumprir com a exigência de “exaurimento de todos os 

meios convencionais de citação”, obrigação que, no plano prático, se 

mostre inexequível ou ainda que comprometa a concretização do princípio 

da razoável duração do processo [art. 5.º, inciso LXXVIII da CRFB/88 e 

art. 4.º do Código de Processo Civil]. Portanto, considerando-se que todos 

os meios, disponíveis a exequente, para a localização do executado, na 

hipótese concreta, se exauriram, penso que a citação por edital não 

apresenta qualquer vício.

Por outro lado, no que tange à preliminar que visa a decretação da 

nulidade da citação, entendo que não deva merecer guarida. Acontece 

que, devido à aplicação do princípio da especialidade [art. 2.º, § 2.º do 

Decreto-lei n.º 4.657/1942], a citação do devedor na ação de execução 

fiscal deve se orientar em conformidade com as normas específicas 

previstas na Lei n.º 6.830/1980. A citação por edital, na demanda 

executiva fiscal, pressupõe, como requisitos indispensáveis, a fixação do 

expediente na sede do Juízo e a publicação, uma única ocasião, no órgão 

oficial [art. 8.º, inciso IV da Lei n.º 6.830/1980]. Portanto, diante deste 

cenário, levando-se por linha de estima que o edital de citação foi afixado 

no átrio do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e, também, 

publicado no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 104/106), penso que a 

citação por edital não apresenta qualquer vício.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade formulada pela 

Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial da 

executada citada por edital no âmbito da ação de execução fiscal 

promovida pela União.

Intime-se a exequente, mediante a estrita observância da regra prevista no 

art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de janeiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99987 Nr: 5917-91.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENDOUTDOR COMUNICACAO VISUAL LTDA 

ME, HUDSON ROGÉRIO DE SOUZA, ROBERTO DE SOUZA

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VENDOUTDOR COMUNICACAO VISUAL 

LTDA ME, CNPJ: 10257782000100, atualmente em local incerto e não 

sabido HUDSON ROGÉRIO DE SOUZA, Cpf: 39795136100, brasileiro(a), 

comerciante e atualmente em local incerto e não sabido ROBERTO DE 

SOUZA, Cpf: 14292998949, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 37.559,92 (Trinta e 

sete mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 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/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A exequente firmou com os executados a Cédula de 

Crédito Bancário, onde a cooperativa disponibilizou a quantia de R$ 

35.000,00(trinta e cinco mil reais). Ocorre que, a parte demandada não 

adimpliu com as obrigações pactuadas, deixando de honrar o cumprimento 

e pagamento da Cédula, gerando assim importância total de R$ 37.559,92 

(trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois 

centavos). Desta forma, não tendo a parte requerida satisfeito seu débito 

junto à requerente, e tendo restado infrutíferos todos os meios suasórios 

para composição amigavél, não restou alternativa a requerente senão, 

com fulcro nos artigos 1.102"a" e seguintes, do Código de Processo Civil, 

intentar o presente procedimento.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

5917-91.2014.811.0027.Considerando-se que a consumação da citação 

pessoal dos executados, secundada com o com o exaurimento de todos 

os meios tradicionais de localização (fls. 101/102, 112/113, 117/124 e 

142/147), se frustrou, com lastro no teor do art. 257, inciso I do Código de 

Processo Civil, DETERMINO que se proceda à citação dos executados, 

mediante a expedição de edital. Estabeleço, com fundamento no art. 257, 

inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) 

dias.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de setembro de 

2017.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 22 de janeiro de 2018

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41837 Nr: 2146-13.2011.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2146-13.2011.811.0045 – CÓD. 41837.

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. 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 do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.3

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28907 Nr: 2930-92.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ALVES DOS SANTOS, NELSON ALVES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DE CAMARGO V. 

JUNIOR - OAB:MT/4.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:10.990 

OAB-ES, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT

 Item I – A omissão, quanto ao exame do pedido de concessão da 

assistência judiciária gratuita, secundada com a prolação de decisão 

judicial que recebe a petição inicial e, também, determina a citação do 

réu/executado, configura deferimento implícito do benefício. Somente para 

fins didáticos e evitar futuros questionamentos desnecessários e que não 

contribuirão para o regular e célere andamento do processo, REGISTRO 

que foi concedido, de maneira implícita, ao exequente, o benefício da 

assistência judiciária gratuita, com fundamento no conteúdo do art. 98, §§ 

2.º e 3.º do Código de Processo Civil. Item II – Dado a existência de 

evidências que atestam que o exequente é portador de grave doença (fls. 

101/102), DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do processo. 

Anote-se.Item III – 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. 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 do credor para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.Item IV – 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92871 Nr: 152-42.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MIGUEL HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Processo n.º 152-42.2014.811.0045 – CÓD. 92871.

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. 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 do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36135 Nr: 1161-78.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÂNICA TERMOINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, WILLIAN ROBERTO PEREIRA - 

OAB:181378/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Processo n.º 1161-78.2010.811.0045 – CÓD. 36135.

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. 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 
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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 01 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41081 Nr: 1387-49.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GUTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILIANO LANZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1387-49.2011.811.0045 – CÓD. 41081.

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.

Com lastro no teor do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil, 

proceda-se a inclusão de registro desabonador do nome do executado em 

cadastros de proteção ao crédito.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107622 Nr: 2651-62.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFEU GUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MAGNANI, VANIA DA SILVA 

LARA MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Item I – (...) Portanto, diante desta perspectiva, MANTENHO EM PARTE a 

decisão judicial juntada na fl. 57 dos autos e DETERMINO a expedição de 

carta precatória de citação à Comarca de Sorriso/MT.Item II – Compulsando 

o processo, verifica-se que os executados ainda não foram citados de 

maneira válida (fls. 27/28, 37/38 e 50/52). Por conseguinte, conforme 

entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.407.723/RS, 2.ª Turma, Rel.: Min. 

Eliana Calmon, j. 21/11/2013; STJ, AgRg no REsp n.º 1.536.830/RS, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 20/08/2015], com fundamento no 

conteúdo normativo do art. 830 do Código de Processo Civil/2015, 

DETERMINO a realização de arresto prévio de dinheiro em depósito em 

conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade dos 

executados, 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.Item III – Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

02 de fevereiro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109290 Nr: 3537-61.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN DIEGO PIACEKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON MARCELINO DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3537-61.2015.811.0045 – CÓD. 109290.

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 02 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 10439 Nr: 1836-85.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR LUIZ SBARDELOTTO, ADRIANE MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR LOPES PEREIRA, ADELMO LOPES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - OAB:7248-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:5368-MT

 Processo n.º 1836-85.2003.811.0045.

Tendo em vista o tempo decorrido desde a última consulta e 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 
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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 02 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40664 Nr: 969-14.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTER LUCAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, ELPIDIO BONFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLO- FERRO E AÇO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3.099/MT

 Processo n.º 969-14.2011.811.0045

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 02 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37780 Nr: 2817-70.2010.811.0045

 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): EGÍDIO RAUL VUADEN, WALDEMAR VUADEN, 

LINO JOSÉ AMBIEL, LAURENA RECH VUADEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 intimação da parte autora sobre o desarquivqmento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81369 Nr: 579-10.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 579-10.2012.811.0045.

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 da credora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88000 Nr: 1854-57.2013.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 Processo n.º 1854-57.2013.811.0045.

Homologo o laudo pericial encartado nas fls. 191/219, pois formalmente 

apto. A apreciação da prova pericial será realizada quando da prolação da 

sentença (artigo 479 do Código de Processo Civil).

Expeça-se alvará de liberação, do valor dos honorários periciais, 

depositado no processo (fl. 174), em favor da perita Luciana Dias Corrêa, 

registrando-se os dados bancários indicados na petição juntada nas fls. 

189/190 dos autos.

DEFIRO a produção de prova testemunhal e a coleta do depoimento 

pessoal das partes, conforme postulado pelo embargante na petição das 

fls. 151/153.

Designo o dia 18 de abril de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução. Intimem-se as partes, pessoalmente, 

registrando-se as advertências previstas no art. 385, § 1.º do Código de 

Processo Civil/2015.

Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, 

concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem 

rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de 

preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122875 Nr: 2017-32.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA VIRGINIA FRANCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO JOSÉ KUNST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMELLY BURATTO - 

OAB:12243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLO - 

OAB:14474-E

 Intimação das partes por seus procuradores, para que fiquem cientes 
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acerca da redesignação da perícia, a ser realizada no dia 06/03/2018 às 

08h00min, onde se faz necessária a visita in loco do imóvel, objeto da 

demanda.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 89928 Nr: 3817-03.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR RAMOS JACINTO, MARCOS 

ANTONIO TATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, Regisson José de Castro - OAB:6214-B

 Vistos etc.,

Diante do teor do parecer ministerial de fl. 212, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de março de 2018, às 16h45min, 

oportunidade em que será realizada inquirição da vítima Rosa Maria 

Barroso.

Intimem-se o Ministério Público, os acusados, seus Defensores e a vítima, 

observando-se o endereço informado pelo Parquet. Requisite-se, se 

necessário.

 Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 02/2018 

do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011404-03.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA DE MOTORES RIO VERDE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI OAB - MT0013297S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO JOSE ZIMMI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011404-03.2014.8.11.0045 REQUERENTE: RETIFICA DE 

MOTORES RIO VERDE LTDA - ME REQUERIDO: CLODOALDO JOSE ZIMMI 

Vistos, Dê-se vista a parte reclamante para indicar o endereço do 

reclamado. Com a informação referente ao item 1 designe nova audiência 

de conciliação, com citação do reclamado. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de fevereiro de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011862-83.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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$ 347,12 

(Trezentos e quarenta e sete reais e doze centavos) à título de taxa 

judiciária, totalizando o valor de R$723,97 (Setecentos e vinte e três reais 

e noventa e sete 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001492-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (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$ 358,48 

(Trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) à título de 

taxa judiciária, totalizando o valor de R$735,33 (Setecentos e trinta e cinco 

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: 8011167-32.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS EVANGELISTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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$ 356,19 

(Trezentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos) à título de taxa 

judiciária, totalizando o valor de R$733,04 (Setecentos e trinta e três reais 

e quatro 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: 8010545-89.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA (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$310,76 

(Trezentos e dez reais e setenta e seis centavos) à título de taxa 

judiciária, totalizando o valor de R$687,61 (Seiscentos e oitenta e sete 

reais e sessenta e um 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: 8010544-02.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (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)

 

Certidão Certifico, para os devidos fins que, na presente data foi realizado 
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a atualização do cálculo das custas processuais, sendo o valor de 

R$376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) à 

título de custas judiciais e R$ 340,80 (Trezentos e quarenta reais e oitenta 

centavos) à título de taxa judiciária, que perfazem o valor total de 

R$717,65 (Setecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos). O 

referido é verdade e dou fé. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de novembro de 

2016. Camila Stofeles Cecon Santana Distribuidora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003459-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUEIAS JOSE ARAUJO DA COSTA (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: 1003459-79.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MIQUEIAS JOSE 

ARAUJO DA COSTA 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 10876281), 

documento indispensável à propositura da ação, deixou de fazê-lo (ID 

11553447), 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. Após o 

Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 02 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, 07 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003947-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA CARLA FLORES DEMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CEZAR ORLANDI OAB - MT20955/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003947-34.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GESSICA CARLA 

FLORES DEMICIANO REQUERIDO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO Vistos 

etc., Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. Passo a 

decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente do conteúdo da minuta de ID 11555178 anexada 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 02 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, 07 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001122-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (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 SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001122-54.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AYMORE 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 11052668), 

documento indispensável à propositura da ação, deixou de fazê-lo (ID 

11607487), 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. Após o 

Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 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, 07 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA TECHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001968-37.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAYARA TECHIO 

REQUERIDO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 

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 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. A parte autora alega, em síntese, que 

adquiriu da empresa requerida um veículo novo, modelo COROLLA 
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XEI20FLEX, CHASSI 9BRBDWHEXH0309401, ANO 2016, MODELO 2017, 

PRATA, PLACA OBK0243, e que em outubro de 2016, ao deixar o veículo 

na concessionária ré para a primeira revisão (10.000 km), o veículo sofreu 

avarias provocadas por descuido de funcionários que, ao manobrarem 

veículos lá guardados, provocaram colisão com o veículo da requerente, 

danificando a parte traseira, lado direito, com avarias no paralama e 

parachoque (ID 7916312). Afirma que a ré providenciou os reparos e 

providenciou veículo reserva para a requerente, conforme instrumento de 

transação entabulado pelas partes, embora o veículo reserva 

providenciado fosse inferior ao da requerente, impossibilitando que a 

mesma viajasse. Aduz que, no momento da transação com a requerida, 

não foi considerada a desvalorização do valor de mercado do bem, que 

era novo. Pleiteia indenização por danos morais e materiais. A requerida, 

em contestação, não logrou êxito em formular prova do contrário. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. 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). Outrossim, a responsabilidade ora apurada 

é objetiva, isto é, independe de culpa, uma vez que cabia à requerida zelar 

pelo veículo entregue aos seus cuidados, devendo a mesmas responder 

pelos danos ocorridos ao mesmo enquanto este encontrava-se aos seus 

cuidados. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE INDENIZATÓRIA. VEÍCULO ENTREGUE PARA REVISÃO. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. CONDUÇÃO PELO PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA VERIFICADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. 

PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO ENTRE OS PEDIDOS E DEVIDO PROCESSO 

LEGAL. NULIDADE DECRETADA, NO PONTO. DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00. ADEQUAÇÃO AO 

CASO CONCRETO. TRANSTORNOS E PREVISÃO DO BEM. SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. É deserto o recurso que carece de preparo. A 

parte foi devidamente intimada do indeferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita e da necessidade do preparo, sob pena de 

deserção. Restando silente, não cabe o conhecimento da irresignação da 

autora-recorrente. O réu pede provimento ao recurso, para reformar a 

sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a condenando ao 

pagamento de danos materiais e morais. Julgamento extra petita. O pedido 

referente à indenização por danos materiais está vinculado 

exclusivamente à desvalorização do automóvel. Inviável condenar a parte 

adversa a ressarcir quantia paga em oficina mecânica para reparo do 

capô quando não houve pedido neste sentido. Princípio da congruência. 

Nulidade declarada, no ponto. Comando sentencial afastado. A situação 

vivenciada transborda o mero transtorno, na medida em que a autora foi 

privada da posse e uso de seu veículo por período de 40 dias e ainda teve 

que intervir diretamente para a solução das questões até o efetivo reparo 

dos danos materiais. Manutenção do "quantum" indenizatório fixado pelo 

Juízo de origem, não havendo motivos para afastá-lo ou reduzi-lo. 

RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU 

PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS, Recurso Cível Nº 71007187271, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de 

Bem Sanhudo, Julgado em 14/11/2017) Assim, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à 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, com caráter 

punitivo-pedagógico. De outra banda, no tocante ao pedido de indenização 

por danos materiais decorrentes da diminuição do valor de mercado do 

bem, verifico que não merece acolhimento, uma vez que não fora 

apresentado o montante correspondente à depreciação do bem, ônus este 

incumbido à autora da ação. Nesse sentido: “SINISTRO. CONTRATO DE 

SEGURO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS/DEFEITOS EM CONSERTO DE VEÍCULO. 

DESVALORIZAÇÃO. PEDIDO DE DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. 

DANO MORAL EM RAZÃO DE TRANSTORNOS VIVENCIADOS PARA 

OBTER O CONSERTO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO 

IMATERIAL A SER ALCANÇADA. As preliminares de complexidade do feito 

e ilegitimidade passiva não prosperam. A primeira porque, embora a 

depreciação do veículo seja avaliada por técnico, a prova é viável e pode 

ser realizada pela parte que alega, a qual assume o ônus probatório. E a 

segunda e última, também não merece trânsito, pois foi a ré quem 

enumerou as oficinas escolhidas pelo autor para realizar o conserto do 

carro, o que a torna parte legítima para figurar no polo passivo desta ação. 

Presente entre as partes uma relação de consumo, o fornecedor é o 

responsável por eventuais danos. Com efeito, a par do que consta no 

conjunto probatório, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus 

que lhe cabia (artigo 333, inciso I, do CPC) na medida em que deixou de 

trazer aos autos prova específica e robusta da desvalorização do veículo, 

uma vez que as cartas de avaliação juntadas aos autos (fls. 53/54), que 

divergem de valor do bem, sequer indicam o motivo do desinteresse de 

revendas na aquisição do veículo, não guardando, assim, nexo causal 

com o alegado dano (sinistro). Os danos no veículo não foram de grande 

monta, o que poderia acarretar numa quase perda total. Vê-se que o 

reparo foi suficiente e nenhuma depreciação ocorreu,... a não ser aquela 

consequente do tempo, do uso e dos riscos inerentes a qualquer bem. O 

conserto do veículo efetuado a contento, já que não há indicação 

específica da permanência dos danos, sem comprometimento substancial 

da estrutura, não se presta para acarretar mácula no valor de mercado. 

Eventual apresentação de cotações do veículo em comparação com 

modelos similares não justifica o prejuízo apontado, porque bem durável de 

natureza que sofre desvalorização natural. Por fim, quanto ao dano moral 

pleiteado, inexiste reparação extrapatrimonial a ser alcançada ante a 

ausência dos pressupostos da responsabilidade civil. A situação retratada 

pelo autor não atingiu a sua dignidade a fim de causar-lhe dor ou 

humilhação, mas tão-somente aborrecimentos, os quais não possuem o 

condão de ensejar o dever de indenizar. Além do mais, o descumprimento 

contratual somente admite a fixação de indenização imaterial em casos 

excepcionais. Não restando evidenciada a excepcionalidade, não há que 

se falar em dano extrapatrimonial. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004971222 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

29/01/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/02/2015) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido veiculado na petição 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) 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. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 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, 07 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001776-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GETULIO DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001776-07.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE GETULIO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 312 de 709



DANIEL REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se 

que não prospera, uma vez que a ré tem legitimidade para figurar do polo 

passivo da ação, na medida em que qualificável como fornecedora do 

produto que apresentou defeito – pela comercialização (art. 3º, caput, da 

Lei 9.099/95), respondendo de forma solidária (art. 18 do CDC). Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo, tampouco em necessidade de produção de 

prova pericial, 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. A 

parte autora alega, em síntese, que em julho de 2016, adquiriu um um 

televisor na loja requerida pelo valor de R$ 2.899,00 (ID 6871370), e que o 

mesmo apresentou diversos defeitos na configuração da tela, que variava 

constantemente de cores, até o momento em que aproximadamente 30% 

da tela apresentou uma coluna preta, impossibilitando a utilização. Afirma 

que contatou a promovida, momento em que fora orientado a buscar a 

assistência técnica autorizada mais próxima, a qual, após confabular com 

o mesmo, informou que seria inviável atendêl-lo dada a distância entre 

domicílio do requerente e a localização da mesma, qual seja o municipio de 

Cuiabá/MT. Aduz que buscou auxílio administrativo (PROCON), sem êxito. 

Pleiteia o reembolso do valor pago pelo produto e indenização por danos 

morais. A ré, em contestação, não logrou êxito em formular prova do 

contrário. O artigo 18 do CDC determina que o prazo para conserto do 

produto é de no máximo 30 dias, sob pena de ficar a cargo do consumidor 

a opção por substituição do bem viciado. Assim, deve haver a indenização 

do dano material sofrido, de forma solidária. Destarte, no tocante à 

restituição da quantia paga, verifica-se que a mesma procede, uma vez 

que a parte requerente comprovou, mediante apresentação de nota fiscal 

a aquisição do produto. Ressalte-se que as requeridas não comprovaram 

a restituição da quantia paga. Desse modo, tem o consumidor o direito à 

restituição do valor pago no produto, que perfaz a importância de R$ 

2.899,00. Ressalte-se que, ao ser ressarcida, a parte autora, caso esteja 

com o produto, deverá devolvê-lo à ré. Quanto ao dano moral, temos que 

este é passível de indenização no caso concreto, na medida em que o 

produto defeituoso, televisor, ser essencial, o que torna evidente o 

transtorno e o desgosto decorrentes da falta de solução adequada para o 

problema, embaraçando a rotina da requerente, o que extrapolou a esfera 

do mero aborrecimento. 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). É certo que o dano moral é difícil de ser valorado, na 

medida em que afeta a honra das pessoas. Deve, assim, ser arbitrado 

valor que, considerando a gravidade dos fatos, sirva de conforto a quem 

é ofendido, sem implicar em seu enriquecimento indevido, bem como 

incentive a alteração da conduta de quem ofende, sem redundar em sua 

bancarrota. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, entendo 

que tais parâmetros são bem observados ao se fixar o montante de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido veiculado na petição inicial, para o fim de: a) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), 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 reclamada, a título de ressarcimento, ao pagamento da quantia 

equivalente a R$ 2.899,00, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a 

citação, ressaltando que, caso o produto esteja em posse da parte 

requerente, deverá ser entregue, após o ressarcimento, à requerida; 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 Diamantino, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 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, 07 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001161-51.2016.8.11.0045 REQUERENTE: LARISSA MARIA 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de fevereiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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: 1001391-59.2017.8.11.0045 REQUERENTE: AMAURY PEREIRA 

DO NASCIMENTO 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. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 05 de fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004660-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCIANO LIMA NOLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004660-09.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANTONIO LUCIANO 

LIMA NOLETO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de fevereiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003130-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003130-67.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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. Compulsando o contingente probatório produzido no 

processo, conclui-se que a parte requerida, devidamente citada e intimada 

(ID 9861429), deixou de comparecer à audiência de conciliação (ID 

10187717), anteriormente agendada, bem como não 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 requerente alega, em síntese, que comprou passagens junto a 

requerida para o dia 15/07/2017 vôo GOL 9236, saída de Curitiba/PR, com 

destino a Cuiabá/MT, com embarque previsto às 23h30, partida às 00h10 e 

chegada às 01h25, conforme LOCALIZADOR GOL: TIDW2J (ID 9485537, 

p. 4), e que a requerida cometeu erro ao emitir o localizador com itinerário 

conforme descrito, mas não informou que o embarque teria que ser feito 

no dia 14/07/2017 e não no dia 15/07/2017 como consta no localizador, 

fazendo com que o requerente e outros passageiros perdessem a viagem. 

Afirma que teve de adquirir nova passagem aérea para o dia 16/07/2017 

pelo valor de R$ 1.276,80 (ID 9485537, p. 5). 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 

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, a parte autora 

experimentou prejuízos efetivos, relacionados com o dispêndio de 

recursos para aquisição de nova passagem aérea. Adoto, por 

conseguinte, para delimitar o montante da indenização, o valor de R$ 

1.276,80, gastos comprovados pelo comprovante de ID 9485537, p. 5. 

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$ 1.276,80, 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. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 06 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, 07 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001031-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIZ TRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001031-27.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAURO LUIZ 

TRETTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Superior 

Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 

1.699.851/TO e Embargos de Divergência em Recurso Especial 

1.163.020/RS para julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da 

tese que examinará sobre 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)”, razão pela qual foi determinada a 

suspensão, em todo o território nacional, dos processos que versem 

sobre a matéria. Cumpra-se a ordem de suspensão do andamento do 

processo até julgamento definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo 

STJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002859-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KEDMAR RAQUEL QUEROBINA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002859-58.2017.8.11.0045 REQUERENTE: KEDMAR RAQUEL 

QUEROBINA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A., BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Nos termos do artigo 317 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura 

de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de 

telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003185-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PORTAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003185-18.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ROSANGELA 

PORTAL DA SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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 cópia legível dos seus documentos pessoais, 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, 07 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002208-26.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RIGO COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. No tocante à preliminar de ausência de 

interesse de agir, verifico que a mesma não merece acolhimento, vez que, 

conforme se verá adiante, restaram demonstradas a necessidade, 

utilidade e adequação da providência requerida em juízo. A parte autora 

alega, em síntese, que teve um cheque devolvido por ausência de 

provisão de fundos pela requerida, embora, na data da apresentação, 

houvesse saldo suficiente em conta para a compensação do cheque (ID 

8171690). Afirma que seu nome foi incluído no cadastro de cheques sem 

fundo (CCF) (ID 8171684), o que lhe causou danos de natureza moral. A 

requerida, em contestação, não logrou êxito em elaborar prova do 

contrário. Em tal contexto, presume-se a veracidade dos fatos narrados 

na inicial, notadamente a situação vexatória pela qual passou a 

requerente. Ademais, nos termos da Súmula nº 388 do STJ, a simples 

devolução indevida de cheque caracteriza danos morais. Importante 

salientar que a requerida, embora seja pessoa jurídica, é passível de 

sofrer danos morais, nos termos da Súmula 227 do STJ. Por essa razão a 

hipótese sub judice encaminha-se pela trilha da lesão inaceitável a direito 

fundamental, na medida em que, por força da negligência da reclamada, a 

parte reclamante, empresa conhecida pela atividade comercial, acabou por 

ter sua credibilidade lesada perante seus fornecedores o que deu ensejo 

à submissão da consumidora a contratempos e aborrecimentos 

desnecessários e que, sob o ponto de vista panorâmico e global da 

situação, em função do descaso e tratamento negligente que lhe foi 

dispensado, sem dúvidas dinamizou-lhe danos de natureza moral. 

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 autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais na quantia equivalente a R$ 6.000,00, como 

forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão do nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se configure 

enriquecimento sem causa para o ofendido. 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$ 6.000,00 (seis mil reais), 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) 

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. Cumpra-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-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, 07 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003375-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTIANE NARCISO (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003375-78.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUANA CRISTIANE 

NARCISO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

(cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de 

serviços de telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de 

endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004670-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUBENOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCILIO MESQUITA DE GOES OAB - RN3265 (ADVOGADO)

FELIPE YVES BARRETO GURGEL OAB - RN10875 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004670-53.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARCELO 

LUBENOW REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos. Intime-se a parte executada, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, providencie o cumprimento integral das disposições estabelecidas no 

termo de acordo, nos termos do art. 815 do Código de Processo Civil. 

Registre-se que o descumprimento da obrigação de fazer acarretará em 

multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 07 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000350-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL IRMA CERNECK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000350-23.2018.8.11.0045 EXEQUENTE: NELSON DOS 

SANTOS EXECUTADO: IZABEL IRMA CERNECK Visto etc., Determino que a 

parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos 

autos o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: 

contas de água, energia e telefone, uma vez que, a comprovação da 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela 

parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua comprovantes de 

residência em seu nome o reclamante deverá comprovar por documento 

idôneo a relação com a pessoa que constará no comprovante de 

residência. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 07 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000152-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODELTO DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000152-20.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ODELTO DENICOLO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Superior Tribunal de 

Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e 

Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.163.020/RS para 

julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará 

sobre 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)”, razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. Cumpra-se 

a ordem de suspensão do andamento do processo até julgamento 

definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 07 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-96.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RODRIGO DE SA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /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 DESPACHO Numero do 

Processo: 1002225-96.2016.8.11.0045 REQUERENTE: PABLO RODRIGO 

DE SA BRITO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO 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, 07 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010405-84.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010405-84.2013.8.11.0045 REQUERENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME REQUERIDO: ALEX SANDRO DE ANDRADE Vistos. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que o exequente não juntou endereço 

do reclamado atualizado, bem como não foi possível à citação do 

requerido até a presente data, e ainda pleiteia pela suspensão do 

processo por 06 (seis) meses. Conforme exigência do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, é necessário o endereçamento da residência do 

réu para fins de citação e intimação. Embora oportunizada por várias 

vezes á parte autora, indicação da referida informação, a mesma não 

trouxe novas informações nos autos, sendo por este motivo o 

indeferimento da inicial. Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II - os 

nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu; (...) Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I do Código 

de Processo Civil e art. 51, II da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE com as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001753-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERVA MATE COR E SABOR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1001753-95.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: ERVA MATE COR E SABOR 

LTDA EXECUTADO: LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME 

Vistos etc. Intime-se o autor a apresentar endereço certo e atualizado do 

requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010678-92.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MORI TANAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

I. Recebo o recurso, com fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95. II. Os 

benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios”[1]. Por sua vez, 

esse dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da 

Constituição Federal, mais precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV: “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” É evidente, portanto, que o Texto 

Maior dispõe que somente aos que comprovadamente demonstrarem a 

insuficiência de recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica 

integral. Com efeito, o advento do novo Estado Constitucional trouxe, como 

era de se esperar, uma nova ordem jurídica e nesse contexto – 

considerando o que interessa ao caso vertente – aquele que necessita do 

benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, sob pena de não 

ter direito ao benefício. Em consulta ao sistema RENAJUD se constata que 

a recorrente é proprietária de 02 veículos (documento anexo). A situação 

fática indica, sem margem para dúvida, que a recorrente não é pessoa 

carente de recursos financeiros e, como consequência, deve arcar com 

eventuais custas e despesas processuais. Posto isso, indefiro o pedido 

de Justiça gratuita. III. Intime a recorrente para efetuar o preparo, sob pena 

de deserção. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de setembro de 2016. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito [1] Artigo 98 do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011013-14.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSOM MARCONDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (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 SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011013-14.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ADILSOM 

MARCONDES DE SOUZA REQUERIDO: OI S.A Visto etc., 1. De efeito, 

segundo a norma de regência, indeferida a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, o prazo para o 

preparo será de 48 horas (Enunciado nº. 115 do FONAJE). Dessa forma, 

não efetuado o preparo no prazo legal, conforme certidão de Id. nº 

4787764, julgo deserto o recurso, com fundamento no art. 42, § 1º da Lei 

nº 9.099/1995 c/c Súmula 07, da Turma Recursal Única e Capítulo 5, 

Seção 9, item 5.9.3 da CNGC. 2. Não havendo manifestação das partes, e 

com o transito em julgado da presente, proceda o arquivamento do feito 

com as baixas de estilo. 3. Intimem-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 8 de fevereiro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVSON ALEXANDRE DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAAE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA ESTHER ZANCO OAB - MT0017442A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010320-93.2016.8.11.0045 REQUERENTE: IVSON ALEXANDRE 

DA SILVA DIAS REQUERIDO: SAAE Vistos, 1. Primeiramente, é de suma 

importância enfatizar, por oportuno, que os embargos de declaração 

devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos 

tempestivamente. 2. Entretanto, segundo a norma de regência, a 

viabilidade técnica dos embargos de declaração está condicionada a 

existência de omissão, de obscuridade ou de contradição de que padeça 

determinada decisão judicial ou sentença (art. 1.022 do Código de 

Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/1995). Os embargos de 

declaração não podem ser utilizados com o objetivo exclusivo de 

promover a modificação do julgado tão pouco de provocar a reabertura da 

discussão/exame da matéria — sob pena de desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade de recurso. 3. Sendo assim, 

reconheço que os Embargos de Declaração estão bem construídos, 

entretanto, não vislumbro os requisitos para aplicação do mesmo, tendo 

em vista que a sentença id. 1968607 foi fundamentada consoante a Lei 

que rege sob os Juizados Cíveis e Criminais além dos Enunciados do 

FONAJE. Denota-se dos autos que a parte autora requereu concessão do 

benefício à justiça gratuita quanto ao pagamento das custas, as quais fora 

condenado em sentença proferida nos autos porque deixou de 

comparecer a audiência de conciliação e não apresentou justificativa em 

tempo hábil sua ausência. No caso em tela, se o autor tivesse 

apresentado justificativa de força maior a fim de justificar sua ausência, 

poderia o nobre julgador lhe isentar do pagamento de custas, conforme 

art. 51, § 2º da LJE, entretanto, não é o caso do presente. Desta forma, 

deve a parte se socorrer do recurso próprio para modificar a sentença. 4. 

Isto Posto, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento e, como 

consequência, mantenho mantendo inalterada a sentença tal como 

concebida. 5. Intimem-se e cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio 

Verde-MT, 15 de Fevereiro de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito em 

substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010425-12.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SATIE OBANA HARAKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE : DE PROCEDER à intimação do executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral da dívida, sob pena, para 

o caso não-pagamento, de incidência de multa legal no percentual de 10% 

e expedição de mandado de penhora e avaliação, conforme disciplina o 

comando normativo do art. 475-J do Código de Processo Civil. A 

escrivania, por ocasião da confecção dos expedientes, deverá consignar 

as circunstâncias previstas no art. 475-J, §§ 1.º, 3.º e 4.º do Código de 

Processo Civil. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2016. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS SANTOS BARATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000308-42.2016.8.11.0045 REQUERENTE: HELTON CARLOS 

SANTOS BARATA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA 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 ausência de interesse de agir, verifico que a mesma não merece 

acolhimento, vez que, conforme se verá adiante, restaram demonstradas 

a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo. A 

parte autora alega, em síntese, que em 14/12/2013, aderiu ao grupo de 

consorcio de uma motocicleta BIS ES 125, com prazo de 36 meses e 

parcela inicial de R$ 191,89, sendo informado que poderia dar lance e 

retirar qualquer modelo de moto desde que pagasse o valor da diferença 

do bem. Afirma que, ao quitar 28 parcelas do contrato, dirigiu-se à 

empresa da requerida, com o fito de dar um lance das 08 parcelas 

faltantes do consórcio, momento em que fora informado de que seu 

contrato não era de 36 meses mas sim de 50 meses. Aduz que buscou 

auxílio na via administrativa, sem êxito. Em proposta de adesão depositada 

em cartório (ID 1608691), verifica-se que o prazo do contrato é de 36 

meses. Pleiteia indenização por danos morais e a declaração de quitação 

do contrato após o pagamento da 36ª parcela, com a liberação da carta de 

crédito. Em contestação, a ré não logrou êxito e formular prova do 

contrário. O Superior Tribunal de Justiça nos autos da Reclamação n. 

3.752-GO de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou entendimento no 

sentido de que a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á 

de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até 30 dias a contar do 

prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 

Trata-se de contrato de consórcio firmado sob a vigência da Lei nº 

11.795/2008, devendo seguir suas determinações. Nesse sentido, é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECLAMAÇÃO Nº 21.424 - 

MG (2014/0258542-9) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI 

RECLAMANTE : DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

ADVOGADO : PAULA MARIA DE OLAVARRIA GOTARDELLO E OUTRO(S) 

– SP216647 RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO GRUPO 

JURISDICIONAL DE PONTE NOVA – MG INTERES. : MARINA FLORENTINO 

ALMEIDA COSTA ADVOGADO : JOSÉ RENATO MARQUES E OUTRO(S) – 

MG027892 DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, 

proposta pela Disal Administradora de Consórcios Ltda. em face de 

acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ponte 

Nova/MG, por meio da qual negou provimento a recurso inominado, 

mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou procedente 

pedido de ressarcimento, de imediato, de valores pagos por consorciada 

desistente, bem como de danos morais. Afirma a reclamante que a 

interessada, Marina Florentino Almeida Costa, aderiu, em 10.7.2012, a 

grupo de consórcio com duração de 58 meses. Após oferecer lance de 

R$ 12.000,00, não teve a carta de crédito liberada em razão do não 

preenchimento dos requisitos necessários, notadamente, o da 

comprovação de situação econômica e financeira compatível, tendo ela, 

então, desistido do grupo e passando à condição de excluída, "devendo 

aguardar a contemplação da sua cota por sorteio para a devolução das 

parcelas pagas ou o encerramento do grupo" no caso de não ocorrer a 

contemplação da cota excluída, conforme determinam os artigos 20 e 30 

da Lei 11.795/2008 e a Circular BACEN 3432/2009. Aduz que, desse 

modo, o acórdão reclamado está em desacordo com o que já foi decidido 

por esta Corte, que entendeu que a "devolução deve ser feita no prazo de 

30 dias após o encerramento do grupo", consonante constou dos RESp's 

987382 e 1119300, processados sob o rito do art. 543-C. Acrescenta, 

ainda, que a sentença e o acórdão reclamado, a despeito da oposição de 

embargos declaratórios, não se manifestaram sobre a incidência e a 

fixação de taxa de administração, seguro de vida e cláusula penal. Liminar 

deferida às fls. 323/326 e informações da Turma Recursal à fl. 337. 

Parecer do Ministério Público Federal às fls. 344/348 opinando pelo não 

conhecimento da reclamação. Eis os fundamentos pelos quais deferi a 

liminar: Assim delimitada a questão, anoto, inicialmente, que a Corte 

Especial, ao examinar questão de ordem suscitada na Reclamação 

3752/GO em decorrência do acórdão proferido pelo STF nos EDcl no RE 

571.572/BA (DJ 27.11.2009), admitiu a possibilidade do ajuizamento de 

reclamação perante o STJ para dirimir divergência de entendimentos entre 

acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais dos Juizados Estaduais e as 

súmulas ou jurisprudência dominante neste Tribunal, ensejando a edição 

da Resolução 12/2009 com a finalidade de disciplinar o processamento 

desses feitos A 2ª Seção, por sua vez, ao interpretar a referida 

resolução, restringiu o cabimento da reclamação nos casos em que a 

decisão impugnada contrariar a interpretação de direito material conferida 

pelo STJ e consolidada em súmulas ou julgamentos de recursos repetitivos 

(CPC, art. 543-C), hipótese que, a um primeiro exame, considero 

configurada, no caso presente. E isso porque, em que pese o 

entendimento da 2ª Seção no julgamento do RESP 1.119.300/RS, 

submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), no sentido de 

que a restituição de parcelas pagas por desistente de consórcio deve 

ocorrer, não de forma imediata, mas em até 30 dias do prazo previsto em 

contrato para o encerramento do grupo a que estiver vinculado o 

participante, tenha sido exarado em caso de contrato celebrado antes da 

lei 11.795/2008, ao passo que o acórdão reclamado examinou contrato 

celebrado em momento posterior, já na vigência da referida lei, o certo é 

que a norma legal não contém dispositivo algum que determine a 

restituição imediata de parcelas pagas por participante que desistiu ou foi 

excluído de grupos de consórcios. Assim, em juízo liminar, penso que 

permanece válido o entendimento da 2ª Seção que afastou a possibilidade 

de restituição imediata. A Lei 11.795/2008 em nada afetou o entendimento 

consagrado quando do julgamento do RESP 1.119.300/RS, cujas 

conclusões tiveram por finalidade impedir a conversão indevida do sistema 

de consórcio em simples aplicação financeira, na qual o participante 

poderia desvincular-se do sistema a qualquer tempo, recebendo o capital 

investido com juros e correção monetária, revelando a clara concessão de 

maior vantagem aos desistentes ou excluídos, em detrimento dos demais 

integrantes do grupo. Ressalto que a nova legislação, na verdade, revelou 

ainda mais evidente o acerto da interpretação da 2ª Seção, na medida em 

que instituiu, como forma de preservar o sistema de consórcio, a 

devolução das parcelas pagas pelos desistentes ou excluídos mediante 

contemplação por sorteio (art. 22), motivo pelo qual, com maior razão, 

deve ser afastada a possibilidade da restituição imediata, sob pena de 

descumprimento do acórdão proferido pelo acórdão do STJ em julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos. Considero pertinente registrar, 

a propósito, que a ressalva contida na ementa da Reclamação 3752/GO, 

no sentido de que a tese estabelecida no RESP 1.119.300/RS restringe-se 

aos contratos celebrados antes da Lei 11.795/2008, justifica-se porque, 

naquele caso, foi examinada a restituição de parcelas pagas por 

desistente de consórcio, cujo contrato era anterior à mencionada lei. No 

caso em exame, todavia, trata-se de contrato assinado na vigência da 

mencionada lei, 14.8.2012, hipótese para a qual, conforme assinalado na 

mesma ementa, "caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o 

entendimento aqui fixado, ou se diante da nova regulamentação conferida 

ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão". Por fim, 

cumpre destacar que o fato de a sentença integralmente confirmada pelo 

acórdão reclamado, ter entendido que a desistência somente ocorreu em 

razão de o reclamante não ter aceito os documentos apresentados pela 

interessada, não altera, ao contrário do que afirmado, a sua condição de 

desistente, devendo a ela ser aplicada a mesma regra imposta aos demais 

desistentes. O motivo da desistência é, nesse caso, desinfluente para 

alterar a conclusão acima exposta. Cumpre acrescentar que, em recente 

julgamento a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que, de fato, é devida a restituição de valores 

vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de 

imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do plano, inclusive em relação aos 

contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. Confira-se: 

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. 

DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. 
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DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. 

ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS 

CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO 

DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A 

reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da 

Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça 

para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência 

entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito 

Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este 

Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009. 2. Os 

fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda 

Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos 

recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a 

restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de 

consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo 

previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos 

contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. 3. Hipótese, 

ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de 

consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. 

Reclamação procedente. (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 13/09/2017) A 

Turma Recursal manifestou-se informando que manteve a sentença 

recorrida ao fundamento de que "a extinção do contrato não estaria 

decorrendo da simples desistência do consórcio, mas sim de 

inadimplemento contratual da administradora do Consórcio", o que, 

contudo, conforme afirmado na decisão que deferiu a liminar, é 

desinfluente para a questão objeto dos autos. Desse modo, verifico que, 

no caso em exame, a questão jurídica objeto da reclamação foi decidida 

contrariamente ao entendimento consolidado no julgamento do REsp 

1.119.300/RS, sob o rito do art. 543, do Código de Processo Civil. 

Presentes, portanto, os pressupostos da reclamação, na linha do 

entendimento da Segunda Seção. Em face do exposto, julgo procedente o 

pedido para, reformando o acórdão proferido pela Segunda Turma 

Recursal do Grupo Jurisdicional de Ponte Nova/MG, determinar que a 

devolução das parcelas pagas por Marina Florentino Almeida Costa ocorra 

no prazo máximo de trinta dias, contados da data do encerramento do 

grupo, corrigidas monetariamente. Oficie-se a Turma Recursal acerca da 

presente decisão. Intimem-se. Brasília (DF), 09 de novembro de 2017. 

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora” Os valores pagos devem 

ser corrigidos monetariamente, nos termos da Súmula n. 35 do Superior 

Tribunal de Justiça (Incide correção monetária sobre as prestações 

pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do 

participante de plano de consórcio). Com efeito, o termo a quo da 

incidência da atualização monetária coincide com os efetivos desembolsos 

das prestações. Corroborando com esse entendimento: “RECURSO 

INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. PRETENSÃO 

À RESTITUIÇÃO IMEDIATA AOS LIMITES DAS PARCELAS PAGAS E 

REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO 

FIRMADO SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. QUESTÃO PACIFICADA 

NO STJ ATRAVÉS DO RESP 1.119.300/RS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERIOR A 10%. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. 

TAXA DE SEGURO. MULTA POR DESISTÊNCIA. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRTIA. CORRETAMENTE FIXADOS. PRECEDENTES 

DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 

IMEDIATA, DEVENDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR OCORRER EM ATÉ 

TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO COM A DEVIDA 

CORREÇÃO DOS VALORES. Recurso conhecido e parcialmente provido.” 

(TJ-PR, RI 0000015-81.2015.8.16.0111, Primeira Turma Recursal, Relatora: 

Juíza Fernanda de Quadros Jörgensen Geronasso, j. 05/11/2015, Dje: 

13/11/2015) De outro norte, os juros moratórios somente podem incidir a 

partir do efetivo momento da devolução das prestações, ou seja, a partir 

do 30º (trigésimo) dia do encerramento do grupo de consórcio. Nesse 

diapasão: “CONSÓRCIO. ALEGA O RECLAMANTE QUE ADQUIRIU EM 

09.08.2013 COTA CONSORCIAL. ADUZ QUE APÓS O PAGAMENTO DE 

DEZ PARCELAS ENFRENTOU PROBLEMA FINANCEIROS, RAZÃO PELA 

QUAL NOTIFICOU A RECLAMADA PARA RESCINDIR O CONTRATO, 

ENTRETANTO SEM RESPOSTA. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO IMEDIATA 

DOS VALORES. SOBREVEIO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE 

DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM ATÉ TRINTA DIAS APÓS 

O TÉRMINO DO GRUPO OU EM CASO DE CONTEMPLAÇÃO DA COTA, 

COM DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INSURGÊNCIA 

RECURSAL DA RECLAMADA. ADUZ QUE O CONTRATO FOI FIRMADO EM 

2013, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER APLICADA A LEI 11.795/2008, 

PUGNA PELA LEGALIDADE DAS MULTAS CONTRATUAIS, DEDUÇÃO DO 

FUNDO DE RESERVA E QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA OCORRA NOS 

TERMOS DO CONTRATO. COM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES 

PAGOS, NOTA- SE QUE O CONTRATO DE CONSÓRCIO FOI FIRMADO EM 

2013, ISTO É, POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, 

PUBLICADA EM 09.10.2008, QUE ENTROU EM VIGOR 120 DIAS DEPOIS, 

OU SEJA, 06 DE FEVEREIRO DE 2009, APLICÁVEL, PORTANTO, AO CASO 

EM TELA. COM BASE NISSO, A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS AO 

CONSORCIADO DESISTENTE DEVERÁ SER OPERADA MEDIANTE 

CONTEMPLAÇÃO DA COTA EXCLUÍDA, ATRAVÉS DE SORTEIO, A TEOR 

DO PRECEITUADO NOS ARTIGOS 22 E 30 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, 

CONSOANTE ESTABELECIDO EM SENTENÇA. EM NÃO HAVENDO 

CONTEMPLAÇÃO EM ATÉ 60 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO 

OS VALORES DEVERÃO SER COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO 

CONSORCIADO (ART. 31, INCISO I). IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE 

CLÁUSULA PENAL OU REDUTOR CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO 

ENUNCIADO 3.7 DAS TRS/PR. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA 

DEVIDA APÓS O FINAL DO CONSÓRCIO, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 

3.5 DAS TRS/PR. QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA, ESTA DEVE SER 

MANTIDA NA FORMA FIXADA NA SENTENÇA, OU SEJA, A PARTIR DO 

DESEMBOLSO PELO ÍNDICE DO INPC-IGP. ENCERRADO O GRUPO, 

DESAPARECE A MOEDA CONSÓRCIO, REMANESCENDO AS 

OBRIGAÇÕES EM PECÚNIA. NÃO MERECE, PORTANTO, PROSPERAR A 

TESE DE QUE DEVEM INCIDIR NA FORMA DO INSTRUMENTO DO 

CONTRATO, SENDO O ÍNDICE CONSTANTE DA SENTENÇA, O QUE 

MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DO DINHEIRO, 

REITERADAMENTE ADOTADO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS 

PARA APLICAR A LEI 11.795/2008 PARA DISCIPLINAR A DEVOLUÇÃO 

DOS VALORES. ANTE O ÊXITO RECURSAL PARCIAL, CONDENO A PARTE 

RECORRENTE AO PAGAMENTO DE METADE DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO. CONFORME PREVISÃO DO ART. 4º DA LEI ESTADUAL 

18.413/2014, NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS RECURSAIS. 

UNÂNIME.” (TJ-PR, RI 0007103-61.2015.8.16.0018, Primeira Turma 

Recursal, Relator: Juiz Fernando Swain Ganem, j. 06/11/2015, Dje 

20/11/2015) Portanto, após o pagamento da parcela final do consórcio 

contratado (36ª parcela), a carta de crédito deverá ser libarada ao 

consorciado após 30 (trinta) dias do encerramento do plano. No tocante 

aos danos morais, verifico que ocorreram no presente feito, ante a má 

prestação de serviço e as práticas abusivas contra o consumidor. Por 

essa razão, o desrespeito para com o consumidor restou caracterizado e 

é causa do dever de indenizar. Assim, da conduta defeituosa da empresa 

ré, incide o dever de indenizar. 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). No tocante à fixação dos danos morais, 

serão utilizados como parâmetro a extensão do dano, a conduta da ré ao 

praticá-lo, as condições econômicas das partes e o caráter da 

indenização, que não deve implicar em enriquecimento ilícito do ofendido, 

mas tem que considerar a capacidade econômica da ré, a fim de servir de 

que esta se sinta compelida a agir com respeito e mais eficiência com 

relação ao consumidor. Destarte, entendo razoável a ré indenize a parte 

autora pelo dano moral por esta sofrido, no valor de R$ 3.000,00. 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$ 3.000,00, 

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) 

DECLARAR VÁLIDO O PLANO DE CONSÓRCIO DE 36 MESES, e como 

consequência, DETERMINAR que a empresa requerida proceda à liberação 

da carta de crédito após a quitação da 36ª parcela, dentro do prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, sob pena 

de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), na 

hipótese de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do 

CPC/2015], com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do 

trigésimo dia, além da correção monetária mensal pelo INPC, a contar de 

cada desembolso, mediante os descontos legais previstos no contrato. c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 
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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 10 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002169-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE ROBERTY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RC CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o 

dia12/03/2018. às 08:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado 

da parte. DESPACHO: Vistos em correição.Considerando a necessidade 

de realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade que 

serão ouvidas as testemunhas, bem como, se houver necessidade será 

realizado depoimento pessoal, retornem os autos para a secretaria, a fim 

de que seja designada audiência conforme disponibilidade de pauta da 

Juíza Leiga.Com a data, intimem-se as partes que deverão comparecer na 

data e hora marcadas, oportunidade que serão ouvidas três testemunhas, 

que devem comparecer independente de intimação, (artigo 34, da Lei do 

Juizados).Intimem-se.Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de dezembro 

de 2017.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002169-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE ROBERTY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RC CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o 

dia12/03/2018. às 08:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado 

da parte. DESPACHO: Vistos em correição.Considerando a necessidade 

de realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade que 

serão ouvidas as testemunhas, bem como, se houver necessidade será 

realizado depoimento pessoal, retornem os autos para a secretaria, a fim 

de que seja designada audiência conforme disponibilidade de pauta da 

Juíza Leiga.Com a data, intimem-se as partes que deverão comparecer na 

data e hora marcadas, oportunidade que serão ouvidas três testemunhas, 

que devem comparecer independente de intimação, (artigo 34, da Lei do 

Juizados).Intimem-se.Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de dezembro 

de 2017.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 122743 Nr: 1968-88.2016.811.0045

 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 POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DALASTRA, JOE CARLOS 

DALASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ““Vistos. Defiro a juntada da procuração.Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95. Tomando-se em consideração 

que a autora do fato, de maneira expressa, aceitou a proposta veiculada 

por parte do Ministério Público, acolho o pedido de transação penal para o 

fim de, com fundamento no artigo 76, § 4° da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

requerimento de transação penal, registrando-se que o descumprimento 

injustificado, poderá ensejar o prosseguimento do feito, na forma do 

Enunciado n.º 79 do FONAJE. Publique-se, ,intime-se e se cumpra-se”.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005034-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI PAULO THIELE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1005034-25.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). AUTOR: DAVI PAULO 

THIELE RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT LUCAS DO RIO 

VERDE, 7 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 07/03/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-s, Centro, 

Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 82047 Nr: 1341-26.2012.811.0045

 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: JUSLEY CASTRO PEDROSO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Impulsiono os autos com fim de intimar as partes a requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 93406 Nr: 567-25.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA DE MOURA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Intimo o advogado da parte exequente para se manifestar acerca da 

petição de fls. 133/135, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva
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 Cod. Proc.: 92165 Nr: 6027-27.2013.811.0045

 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: BOM FUTURO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, 

ANDRÉ HENRIQUE CREPALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ADRIANO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202, HUMBERTO NONATO 

DOS SANTOS - OAB:3286/MT, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG, Lidiane Paula de Souza - OAB:99.525/MG, MARCO 

ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT, MARCO ANTÔNIO MENDES - 

OAB:11341/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA 

LOCAÇÃO, tendo as partes acima qualificadas.

As partes, conforme Termo de Sessão de Conciliação de pp. 90/91, 

lavrado perante o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania 

de Lucas do Rio Verde, entabularam acordo requerendo a sua 

homologação.

Assim, verificando que este fora assinado pelas próprias partes 

acompanhadas de seus advogados das partes (procurações de pp. 11 e 

95), a homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC, fazendo-o por sentença.

Custas remanescentes, pelo requerido, se houverem, honorários 

advocatícios na forma pactuada.

Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 139939 Nr: 3421-84.2017.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN CALISTRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao teor da certidão de p. 18, impulsiono os presentes autos para 

intimação do requerente para requerer o que entender de direito, bem 

como para que proceda com o recolhimento da guia de diligência do oficial 

de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia deverá ser emitida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112068 Nr: 3660-97.2016.811.0021

 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: Mayglis Salvadori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilario João Salvadori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 1ª PUBLICAÇÃO - 20 (VINTE) DIAS

 AUTOS N.º 3660-97.2016.811.0021 – Código: 112068.

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Mayglis Salvadori, CPF: 997.304.640-49, RG: 

6.074.543.866 SJS/RS.

PARTE RÉQUERIDA: Hilario João Salvadori, RG: 8.006.618.411 SSP/RS, 

CPF: 093.501.010-68

FINALIDADE: CIENTIFICAR aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa - 

MT, se processam os autos da ação de INTERDIÇÃO, movida por 

MAYGLIS SALVADORI em face de HILÁRIO JOÃO SALVADORI, brasileiro, 

casado, nascido no dia 14/01/1941, RG: 8.006.618.411 SSP/RS, CPF: 

093.501.010-68; onde foi prolatada a r. Sentença que decretou a 

interdição de HILÁRIO JOÃO SALVADORI, e por ser reconhecidamente 

incapaz para os atos da vida civil, sendo-lhe nomeado curadora a ora 

requerente. Assim sendo e, para que chegue ao conhecimento dos 

interessados, determinou o MM. Juiz a publicação do presente Edital de 

Interdição, que será publicado por três vezes com intervalo de 10 (dez) 

dias e afixado no lugar de costume, no Diário de Justiça deste Estado, pelo 

prazo de lei.

DECISÃO/DESPACHO: “[...]Dispositivo / Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC, julgo totalmente procedente o pedido postulado 

na inicial, para decretar a interdição de HILÁRIO JOÃO SALVADORI, 

nomeando como sua curadora a requerente MAYGLIS SALVADORI. / 

Oficie ao Cartório de Registro Civil desta comarca, para que providencie o 

registro da presente decisão do assentamento de nascimento do 

interditado. / Publique-se pele imprensa local e pelo órgão oficial por três 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando no edital o nome do 

interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela, 

nos termos do artigo 1.184 do Código de Processo Civil. / Oficie-se o 

Cartório Eleitoral da presente decisão, para que seja inserido tal 

informação em eventual cadastro existente em nome do interditado, para 

fins do art. 15, inciso II da Constituição Federal. / A curadora deverá, nos 

termos do artigo 759 e seguintes do diploma adjetivo pátrio, prestar 

compromisso. / Sem custas ou honorário. / 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. / Intime-se e 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, Wender da Silva 

Bresolin, Servidor., digitei.

 Água Boa - MT, 6 de fevereiro de 2018.

Marcelo Kist Engelmann

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27843 Nr: 2292-97.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezir Nardoque Lansoni

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIO 

GONÇALVES DA SILVEIRA, para devolução dos autos nº 

2292-97.2009.811.0021, Protocolo 27843, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026557 Nr: 7277-31.2017.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal- CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neidi Rodrigues dos Santos - ME, Neidi 

Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elga Lustosa de Moura Nunes - 

OAB:OAB/GO 36.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do ato deprecado, cuja guia para recolhimento encontra-se 

no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, 

Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos 

autos o comprovante original do depósito através de petição, ficando 

ciente que, caso este Juízo não seja atendido até no prazo de 30 (trinta) 

dias, a presente será devolvida sem cumprimento, conforme determina o 

Capítulo 2.7.5 da CNGC deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026811 Nr: 7450-55.2017.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucio Antonio Corral Munhoz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Henrique Tadeu 

Capello - OAB:OAB/SP 206.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do ato deprecado, cuja guia para recolhimento encontra-se 

no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, 

Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos 

autos o comprovante original do depósito através de petição, ficando 

ciente que, caso este Juízo não seja atendido até no prazo de 30 (trinta) 

dias, a presente será devolvida sem cumprimento, conforme determina o 

Capítulo 2.7.5 da CNGC deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027175 Nr: 7698-21.2017.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viaseg Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inviolável Água Boa Alarmes Ltda, Robson Luiz 

Poletto, Agnelhia Rosane de Aquino Poletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Bis Leindorf - 

OAB:OAB/PR 62.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do ato deprecado, cuja guia para recolhimento encontra-se 

no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, 

Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos 

autos o comprovante original do depósito através de petição, ficando 

ciente que, caso este Juízo não seja atendido até no prazo de 30 (trinta) 

dias, a presente será devolvida sem cumprimento, conforme determina o 

Capítulo 2.7.5 da CNGC deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027217 Nr: 7735-48.2017.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvania Pereira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do ato deprecado, cuja guia para recolhimento encontra-se 

no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, 

Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos 

autos o comprovante original do depósito através de petição, ficando 

ciente que, caso este Juízo não seja atendido até no prazo de 30 (trinta) 

dias, a presente será devolvida sem cumprimento, conforme determina o 

Capítulo 2.7.5 da CNGC deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027603 Nr: 139-76.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELCAR VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Fernandes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Corrêa Lima - 

OAB:11.025/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do ato deprecado, cuja guia para recolhimento encontra-se 

no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, 

Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos 

autos o comprovante original do depósito através de petição, ficando 

ciente que, caso este Juízo não seja atendido até no prazo de 30 (trinta) 

dias, a presente será devolvida sem cumprimento, conforme determina o 

Capítulo 2.7.5 da CNGC deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027827 Nr: 319-92.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Camargo Bodini Neto

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

- OAB:16.691-A/ MT, Rafaella Alt de Oliveira - OAB:15973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do ato deprecado, cuja guia para recolhimento encontra-se 

no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, 

Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos 

autos o comprovante original do depósito através de petição, ficando 

ciente que, caso este Juízo não seja atendido até no prazo de 30 (trinta) 

dias, a presente será devolvida sem cumprimento, conforme determina o 

Capítulo 2.7.5 da CNGC deste Estado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97866 Nr: 977-24.2015.811.0021

 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: Ivany Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Maciel Dallabrida, Cristiane Gabrielly 

Dallabrida

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:OAB/MT 11.828

 Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. 2) Da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória e a especificação os meios de prova admitidosFixo 

como ponto controvertido da presente demanda o termo inicial da união 
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estável.Fica admitido como meio de prova, a oitiva de testemunhas, bem 

como o depoimento pessoal.3) Da audiência de instrução e 

julgamentoAssim, tendo em conta os interesses versados no processo, 

este Juízo reputa imprescindível a colheita de prova oral, notadamente o 

depoimento pessoal das partes, bem como a prova testemunhal com a 

inquirição de testemunhas.Desse modo, designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 21 de fevereiro de 2018, às 15:00 horas, no 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.Tendo em vista o rol de 

testemunhas apresentado pela parte autora à fl. 06, EXPEÇA-SE o 

necessário para a intimação judicial das testemunhas arroladas pela parte 

autora, com espeque na regra de exceção insculpida no artigo 455, §4º, 

inciso IV do Código de Processo Civil.Considerando o requerimento para 

depoimento pessoal, INTIMEM-SE as partes pessoalmente acerca da 

audiência, como também a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

acerca da audiência designada.Intimem-se as partes.Cumpra-se.Água 

B o a ,  2 8  d e  n o v e m b r o  d e 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17062 Nr: 201-05.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Izabel dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20114 Nr: 3270-45.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Martins dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, 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: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20721 Nr: 104-68.2008.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Ribeiro dos Santos

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 21874 Nr: 1238-33.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelsi Dilly Dresch

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22126 Nr: 1455-76.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Oliveira dos Santos

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 23071 Nr: 2397-11.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Candida Ferreira

 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: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 23391 Nr: 2659-58.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Roberto 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 23405 Nr: 2665-65.2008.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloni de Fatima Moser

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29619 Nr: 4063-13.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Gema Giacomolli

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 37194 Nr: 1796-97.2011.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Antonio Trento

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82672 Nr: 1515-10.2012.811.0021

 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: Nelci Pereira do Nascimento dos Santos

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87863 Nr: 2300-35.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Evarista Moreira

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88469 Nr: 2887-57.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira dos Santos

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91821 Nr: 1398-48.2014.811.0021

 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: Donizete Alves Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31264 Nr: 263-40.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Bettio & Cia Ltda, Cleiton Bettio, José 

dos Reis, Luis Marcos Brito da Silva, Josilene Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a regra disposta nos artigos 9º e 10º do Código de 

Processo Civil, visando conferir efetivo contraditório, Abra-se vista dos 

autos ao exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

acerca da alegação de impenhorabilidade apresentada às fls. 72/74.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92535 Nr: 1991-77.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Pereira de Oliveira

 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: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99065 Nr: 1707-35.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Guadagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 (...).Desta forma, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada 

pela parte executada.HOMOLOGO o valor do débito restante apresentado 

pela exequente, no montante de R$ 59.083,06 (cinquenta e nove mil e 

oitenta e três reais e seis centavos).Cumpra-se o tópico 3 da decisão 

exarada à fl. 62. Em tempo, deixo de deferir o pedido de nova pesquisa via 

Bacenjud, eis que medida idêntica foi recentemente tomada restando, 

contudo, infrutífera, bem como não houve demonstração pelo credor da 

existência de indícios de que existiria numerário disponível em conta 

bancária do devedor que justificasse nova diligência.Intime-se a parte 
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exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito e 

requerer o que entender de direito ao prosseguimento da demanda, sob 

pena de arquivamento. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102691 Nr: 3875-10.2015.811.0021

 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: Edilson Rodrigues Soares

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para conceder os benefícios 

da aposentadoria por invalidez ao indicado e qualificado na petição inicial, 

nos termos do artigo 42, § 1º, da Lei nº. 8.213/91, no valor de 01 (um) 

salário-mínimo mensal, bem como o abono anual previsto no artigo 40, da 

mesma lei, a partir da citação, determinando a implantação do benefício na 

folha de pagamento a partir do trânsito em julgado, e julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Juros e correção monetária na forma determinada na 

fundamentação.Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º. do Código de 

Processo Civil.Tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 

(sessenta) salários-mínimos, não se aplica ao caso o reexame necessário 

da sentença, conforme o artigo 496, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105051 Nr: 5248-76.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orozino Neves de Carvalho

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106983 Nr: 843-60.2016.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Decio Pezzini

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107270 Nr: 957-96.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Silveria de Menezes

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107272 Nr: 959-66.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (conta - informar se é conta corrente ou 

poupança, agência, CPF do titular da conta) para confecção de alvará de 

levantamento dos valore(s) depositado(s) nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010167-69.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DAS DORES MORAIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RALF MACHADO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010167-69.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: DIVINA 

DAS DORES MORAIS Diante da resistência apresentada pelo executado, 

intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001357-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS TONELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODIMAR ANTONIO TONELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (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 do exequente 

para dai inicio a execução de sentença. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor 

de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA PALMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000162-05.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MAISA 

PALMA DA SILVA Considerando que o presente feito fora endereçado ao 

Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta, tendo sido errôneamente 

distribuído nesta comarca, determino a remessa do presente feito à 

Comarca de Alta Floresta. Cumpra-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NERES SOARES (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 1001632-08.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

NERES SOARES 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: 1001634-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ARAUJO 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 1001634-75.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PEDRO 

ARAUJO 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: 1001635-60.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA PRIMO BARBOSA 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 1001635-60.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BRUNA 

CARLA PRIMO BARBOSA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010116-92.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JAQUES DE MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

THANYA ALVES MARTINS OAB - MT0014996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO ARNOLDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010116-92.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: CARLOS 

JAQUES DE MESQUITA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Autorizo a expedição do alvará na forma requerida, eis que constante nos 

autos procuração específica com firma reconhecida. Segue, anexo, o 

extrato do alvará. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 7 de fevereiro 
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de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010116-92.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JAQUES DE MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

THANYA ALVES MARTINS OAB - MT0014996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO ARNOLDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010116-92.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: CARLOS 

JAQUES DE MESQUITA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Autorizo a expedição do alvará na forma requerida, eis que constante nos 

autos procuração específica com firma reconhecida. Segue, anexo, o 

extrato do alvará. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 7 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 117853 Nr: 760-10.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luanderson Gomes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:20883/O

 Autos do Executivo de nº. 760-10.2017.811.0021 (117853)Reeducando: 

Luanderson Gomes da Costa.Vistos e etc.Trata-se de pleito defensivo 

formulado em favor do reeducando Luanderson Gomes da Costa por meio 

do qual se requer a elaboração de novo cálculo de pena; a detração do 

período provisório em que o reeducando permaneceu preso em Cuiabá; 

.Quanto ao requerimento de realização de exame psicossocial, 

considerando-se a gravidade dos delitos praticados pelo reeducando, 

condenado a um total de pena de 23 (vinte e três) anos, 11 (onze) meses 

e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática de roubos, é dizer, delitos 

perpetrados mediante o emprego de violência e grave ameaça, reputo de 

rigor a apresentação do exame criminológico para aferição do requisito 

subjetivo para analise quanto a eventuais benefícios, conforme pugna o d. 

Promotor de Justiça.Nesse sentido, os Tribunais já se posicionaram:)Pelo 

exposto, ACOLHO parecer ministerial e DETERMINO que oficie-se a 

Direção do Presídio para que proceda a realização de exame criminológico 

no recuperando, a ser realizado por uma das Psicólogas do 

estabelecimento prisional, que deverá apresentar parecer conclusivo 

sobre a possibilidade atual de sua ressocialização, no prazo de 15 

(quinze) dias.De outro giro, quanto ao requerimento de retificação das 

frações de cálculo, adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados 

nas manifestações de fls. 422/423 para DETERMINAR a RETIFICAÇÃO do 

cálculo de pena de fl. 399 para fazer constar a fração de 2/5 (dois 

quintos) para a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses (latrocínio 

tentado) e para o acréscimo oriundo da continuidade delitiva de 04 

(quatro) anos e 05 (cinco) meses a fração de 1/6 (um sexto).Em relação 

pleito de modificação de dosimetria da pena aplicada nos autos sob o 

código nº. 166182 (guia de fls. 343/344), não comporta acolhimento em 

razão de tratar-se de matéria afeta ao juízo da condenação, estando 

abarcada pelo manto da preclusão pro judicato, e descabendo se falar, 

portanto, em retificação pelo juízo da execução, motivo pelo qual resta 

improcedente tal pleito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1023098 Nr: 4948-46.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robison Oliveira Escobar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n°: 1023098

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Tendo em vista a certidão de fl. 07, restando evidenciado a 

impossibilidade do cumprimento da missiva, DETERMINO a devolução com 

as baixas de estilo ao juízo de origem.

2. Proceda-se à baixa na distribuição e demais formalidades legais e 

procedimentais, notadamente a disciplina dada pela CNGC/MT.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 17939 Nr: 1094-93.2007.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Elias de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 17939Vistos em correição1. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação de defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 09/04/2018, às 15h00min.3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez 

no DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, 

art. 370, CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes 

ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.4. As 

testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e 

obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, 

condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe 

de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. 

Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37378 Nr: 1980-53.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 37378Vistos em correição.1. Em não 

havendo divergência, HOMOLOGO o cálculo de fl. 464 para, que produza 

seus jurídicos e legais efeitos.2. Nos termos do artigo 41, inciso XVI, 

encaminhe-se cópia dos cálculos ao reeducando.3. Considerando-se a 

gravidade do delito praticado pelo reeducando, condenado a 17 

(dezessete anos) e 08 (oito) meses de reclusão anos de reclusão pela 

prática dos delitos de roubo majorado por diversas vezes, reputo de rigor 

a apresentação do exame criminológico para aferição do requisito 

subjetivo para analise quanto a eventuais benefícios, conforme pugna a d. 

Promotora de Justiça.4. Nesse sentido, os Tribunais já se 

posicionaram:“RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. 

PROGRESSÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. ACOMPANHAMENTO 

PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO. 

SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO STF. NATUREZA DO CRIME. 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. A Súmula Vinculante nº 26 

conferiu uma faculdade ao Juiz para realização do exame criminológico, 

desde que exponha a necessidade de forma fundamentada. Considerando 

a natureza dos crimes e as peculiaridades do caso concreto (crimes 

contra a vida e a liberdade, cometidos no seio familiar e com vítimas 

incapazes), para a concessão da progressão de regime exige-se prévia 

realização de exame criminológico o qual poderá fundamentar a 

necessidade de acompanhamento psicológico. Recurso conhecido e 

parcialmente provido.” (TJ-DF - RAG: 20140020158618 DF 

0015980-30.2014.8.07.0000, Relator: SOUZA E AVILA, Data de 

Julgamento: 11/09/2014, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 16/09/2014 . Pág.: 218)-grifei“RECURSO DE AGRAVO. 

EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE BENESSES EXTERNAS. RECURSO 

MINISTERIAL. REALIZAÇÃO DE EXAME PSIQUIÁTRICO. FACULDADE DO 

JUIZ. SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO STF. NECESSIDADE. NATUREZA 

DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO 

IRREGULAR NO PAÍS. IRRELEVÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. Água 

Boa/MT, 6 de fevereiro de 2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 111040 Nr: 3032-11.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ribeiro Silva, Thiago Paulino de Souza, 

Douglas Weber da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:, GALENO CHAVES DA COSTA - OAB:11902

 "VISTOS ETC...Tendo em vista que não foi publicado no Dje a intimação 

para o Advogado Constituído nos autos, REDESIGNO a audiência para o 

dia 19.02.2018, às 13h45min. Requisite-se os réus Lucas, Thiago e 

Douglas, que se encontram presos na UPAB. Requisite-se também a 

testemunha PM Adailton Martins Vieira. Publique-se a presente no DJe. 

Cumpra-se a CNGC. Saem os presentes intimados"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027641 Nr: 174-36.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Tocantins/TO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Compulsando os autos, observo que o despacho retro é equivocado 

quanto ao conteúdo de sua determinação, razão pela qual chamo o feito à 

ordem para sanear os autos e REVOGO decisão retro em razão do 

equívoco quanto ao evento processual designado CANCELO a audiência 

aprazada.

Saneado o feito, CUMPRA-SE na forma deprecada .

Após o cumprimento e às baixas de estilo, DEVOLVA-SE a missiva ao 

juízo de origem, independentemente de despacho nesse sentido, com as 

nossas homenagens.

Ademais, observe-se à disciplina dada sobre a missiva na CNGC.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE com urgência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36274 Nr: 875-41.2011.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genecy da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código nº. 1028268

 Vistos em correição.

 Em caso de bens e valores apreendidos INTIMEM-SE as partes para 

comprovação da propriedade, e desde já, caso devidamente comprovada 

a sua propriedade RESTITUA-SE.

Havendo recolhimento de fiança nos autos INTIME-SE o réu para que no 

prazo de 05 (cinco) dias apresente o número de conta bancária, para que 

seja restituído o saldo restante da fiança, nos termos do art. 337, do CPP.

Após, não havendo manifestação, desde já, decreto o perdimento e 

destino o valor apreendido ao CONSELHO DA COMUNIDADE local nos 

termos da resolução 154 do CNJ.

Em caso de drogas apreendidas e não incineradas, oficie-se a autoridade 

policial para que proceda a INCINERAÇÃO das drogas apreendidas.

Se houver armas/munições apreendidas, DETERMINO o encaminhamento 

da(s)arma(s) de fogo e munição(ões) apreendida(s) ao Comando do 

Exército, nos termos do art. 25 do Estatuto do Desarmamento, para 

destruição.

Cumpra-se providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 05 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86650 Nr: 1140-72.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIOMAR BORGES BORDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código nº. 86650

Visto EM CORREIÇÃO,

Processo em ordem

1. Analisando detidamente o presente encarte processual, vislumbro que 

conforme certidão de fl. 71, os valores não foram destinados em 

sentença.

 2. Assim, atinente aos valores recolhidos em razão do aceite da proposta 

de suspensão condicional do processo, quais sejam, três parcelas de R$ 

262,00 (duzentos e sessenta e dois reais) e que perfazem um total de R$ 

786,00 (setecentos e oitenta e seis reais), determino a sua doação para o 

Conselho da Comunidade local, procedendo-se imediatamente ao seu 

levantamento.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se pessoalmente os réus e seus 

advogados, bem como o Defensor Público nos autos e o Ministério Público.

4. Cumpra-se providenciando e expedindo o necessário.

5. Por fim, cumprida a determinação, proceda-se às comunicações de 

estilo e, após, arquive-se.

6. Às providências.

 Água Boa/MT, 05 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92101 Nr: 1639-22.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altino Ferreira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Augusto Franciscon 

Reis - OAB:44.320, Elder Ferreira Da Silva - OAB:15619E, Enivaldo R. 

da Silva Junior - OAB:41.025, Francisco Das Chagas Gonçalves Belo 

- OAB:46.139, Leonardo Pimenta Franco - OAB:20.628, Marcella 

Gonçalves Alves - OAB:43.791, Rayane Suellen Rios - OAB:38.256/DF

 Código n. 92101

Vistos em correição

1. Ante o teor da certidão de fl. 75-v, REMATAM-SE os autos ao MPE para 

manifestar-se acerca da localização do acusado.

2. Com o aporte, façam-me os autos conclusos.

3. CUMPRA-SE.

 Às providencias.

 Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99188 Nr: 1785-29.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código nº. 99188

 SENTENÇA

Vistos EM CORREIÇÃO.

O reeducando JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, devidamente qualificado 

nos autos do executivo de pena.

Sobreveio, entretanto, a morte do recuperando, como bem demonstra a 

certidão de óbito de fl. 95.

É a síntese.

 Fundamento e decido.

Compulsado os autos, verifico que não mais se sustenta o jus puniendi 

estatal em decorrência da morte do agente não podendo a pena perpassar 

o apenado.

Em decorrência do princípio mors ominia solvit (a morte tudo se apaga) e 

não sendo possível a execução de pena contra o morto ou os seus 

descendentes, deve ser declarada a extinção da punibilidade, uma vez 

comprovada a morte, com a certidão de óbito de fl. 556.

Preceitua o artigo 62 do Código de Processo Penal, a saber, in verbis:

“Art. 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão 

de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a 

punibilidade”.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos presentes autos do executivo.

Feitas as necessárias anotações e comunicações, ARQUIVEM-SE os 

autos.

P.R.I.Cumpra-se.

 Água Boa/MT, 05 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 110457 Nr: 2698-74.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberson da Silva Cezimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código nº. 110457

Visto EM CORREIÇÃO,

Processo em ordem

1. Analisando detidamente o presente encarte processual, vislumbro que 

conforme certidão retro, o objeto apreendido listado no auto de apreensão 

de fl. 50 não foi destinado em sentença.

 2. Trata-se de uma faca pequena, com cabo de cor vermelha.

3. Registro que não há nenhum requerimento de devolução, tampouco 

destinação do objeto.

4. Constato que o valor do bem é reduzido e o leilão deste demandaria um 

custo muito alto à União.

5. Desta forma, tendo em vista o princípio da razoabilidade, que deve 

orientar todos os atos judiciais e administrativos, quanto ao objeto de fl. 

50, e diante da inércia do réu, DECRETO O PERDIMENTO do referido bem, e 

DETERMINO a destruição do objeto apreendido.

 6. Cumpra-se providenciando e expedindo o necessário.

7. Por fim, cumprida a determinações, proceda-se às comunicações de 

estilo e, após, arquive-se.

8. Às providências.

 Água Boa/MT, 05 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 123349 Nr: 4252-10.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Pereira dos Santos, Diosdedith 

Rodrigues do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 4552-10.2017.811.0021 (CÓDIGO: 123349)

RÉU: ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS

Vistos EM CORREIÇÃO.

Defiro como requer o Parquet em manifestação de f. 103. Cumpra-se 

providenciando o necessário.

No mais, remetam-se os autos a DPE para patrocinar a defesa do acusado 

Alcides Pereira dos Santos.

Às providências.

Água Boa/MT, 05 de janeiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1026506 Nr: 7234-94.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcinei Feitosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Compulsando os autos, observo que observo que os despachos 

anteriores são equivocados quanto ao conteúdo de sua determinação, 

razão pela qual chamo o feito à ordem para revoga-los em razão do 

equívoco quanto ao evento processual designado.

Em análise aos autos observo que a carta precatória aportou por equívoco 

neste juízo uma vez que é endereçada a Comarca de Porto Alegre do 

Norte/MT.

Desse modo, em razão do caráter itinerante inerente às cartas 

precatórias, remeta-se à Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Ademais, observe-se a disciplina dada sobre a missiva na CNGC.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027745 Nr: 257-52.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Siqueira Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos da Carta Precatória nº. 257-52.2018.811.0021 (1027745)

 Vistos em correição.

 Compulsando os autos, observo que o despacho retro é equivocado 

quanto ao conteúdo de sua determinação, razão pela qual chamo o feito à 

ordem para revoga-lo em razão do equívoco quanto ao evento processual 

designado.

Saneado o feito, determino o desentranhamento das peças necessárias, e 

a formação de executivo de pena do reeducando ARLINDO SIQUEIRA 

ROCHA AMORIM.

Ademais, observe-se a disciplina dada sobre a missiva na CNGC.

Cumpra-se providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85132 Nr: 3972-15.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perasso Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n°: 85132

Vistos EM CORREIÇÃO.

Processo em Ordem

1. Trata-se de Executivo de Pena, tendo como recuperando PERASSO 

SOUZA DE OLIVEIRA, já devidamente qualificado nos autos.

2. Derradeiramente, O Ministério Público, manifestou-se pela a remessa do 

Executivo de Pena à comarca de Rio Branco/AC, a fim de que aquele juízo 

promova a fiscalização da execução, bem como decida os demais atos 

relativos à Execução Penal (fl. 575).

É o que cumpria relatar.

FUNDAMENTO E DECIDO.

3. Considerando que o recuperando encontra-se residindo em Rio 

Branco/AC, bem como diante das disposições do art. 65 e 66 da Lei 

7.210/84, verifico que a competência deste Juízo deve ser declinada ante 

a verificação das necessidades específicas da execução penal. Nesse 

sentido é a jurisprudência pátria, in verbis:

 “EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO CRIMINAL - 

CONDENADO PRESO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL ONDE O 

CONDENADO ESTÁ CUMPRINDO PENA. Ao juízo do local onde o 

condenado está cumprindo pena é que cabe o processamento e as 

decisões sobre as questões surgidas na execução da pena. Competência 

do juízo suscitado” (TJ/MG 1.0000.08.481065-4/000(1). Relator 

Des.ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO. Julgamento 10/03/2009).

4. Ante o exposto, pelos fundamentos fáticos e jurídicos delineados, 

DECLINO da competência e DETERMINO a remessa deste feito para o juízo 

de Execuções da Comarca de Rio Branco/AC, para o devido cumprimento 

da pena, com as nossas homenagens de estilo.

5. Assim, OFICIE-SE à Comarca de Rio Branco/AC, solicitando a anuência 

daquele Juizo, haja vista o endereço fornecido á fl. 534.

6. Com a anuência, REMETAM-SE imediatamente os autos àquele Juízo, 

sem nova conclusão.

7. PROVIDENCIE a Secretaria Judiciária a retirada das anotações 

pertinentes no sistema Apolo.

8. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 75327 Nr: 3633-20.2016.811.0020

 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): CLEVERLAN CESAR DE OLIVEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 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, impulsiono o presente feito a fim de intimar, via DJE, 

o advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

sobre o teor da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

Alto Araguaia - MT, 06 de fevereiro de 2018.

Marilda Pereira Pedroso

Gestora Judiciária

Mat. 7526

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54622 Nr: 243-47.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA GONÇALVES DE SOUSA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE BRANCA - 

MT, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA 

- OAB:15.724/MT

 Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo legal, acerca da 

impugnação ofertada às fls. 160/173.

Carlos H. F. Foz-analista judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 18226 Nr: 1271-94.2006.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELITA FERREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimentos nºs. 52, 53, 54, 55 e 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar a parte 

autora acerca da petição do requerido, no prazo legal.

Carlos H. F. Foz - analista judiciário

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 4729 Nr: 10-36.2002.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAURIA DE PAULA, ENI GALDINO DA COSTA, 

ALOISIO GALDINO DE PAULA, LUCINDA MARIA DE PAULA NETA, 

ELIZABETE GALDINO DE PAULA, NEUZELI GALDINO DE PAULA, MIRIAN 

GALDINO DE PAULA, ENOCK GALDINO DE PAULA, ELIZANÉIA GALDINO 

DE PAULA DA SILVA, EUNICE DE PAULA SANTANA, ESDRAS GALDINO 

DE PAULA, HERMÓGENES GALDINO DE PAULA, ENIO GALDINO DE 

PAULA, EURIDES GALDINO DE PAULA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES GALDINO DE PAULA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 330 de 709



 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 a petição juntada às fls. 170.

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.: 77832 Nr: 5170-51.2016.811.0020

 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.F. DE PAULA & CIA LTDA - ME ( ONEIR 

MARTINS GONZAGA), EDILENE FLORES DE PAULA, EDMAR DONIZETE DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 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 execução. 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.: 76575 Nr: 4459-46.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. D. DE SOUZA E CIA LTDA - ME, JOSÉ 

FABIANO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Gonçalves Silva - 

OAB:44.639/GO, Breynner Ancelmo - OAB:35.177/GO, JOÃO PAULO 

BRZEZINSKI DA CUNHA - OAB:17208, Júnio César de Paula - 

OAB:29.042/GO, Laiane Ataíde de Camargo - OAB:36.260/GO

 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.: 79504 Nr: 909-09.2017.811.0020

 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): RICARDO PEREIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 83991 Nr: 3510-85.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTYAN NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:OAB/MT 10.139

 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 RÉ para, no prazo de 05 dias, se manifestar quanto ao 

cálculo de pena de referência 10 e manifestação Ministerial de referência 

13.

Alto Araguaia - MT, 07 de fevereiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90791 Nr: 135-42.2018.811.0020

 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: AGROPASTORIL PRODUTORA DE SEMENTES 

JABOTICABAL LTDA, FLORIANO MACRI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA SILVA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NOSRALLA - 

OAB:51392/SP, RUDY NOSRALLA - OAB:281931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Assim, considerando a existência de ação de inventário e partilha, 

que os herdeiros residem na cidade de Sorocaba/SP, bem como neste 

local está sediada a requerente, este juízo é incompetente para processar 

e julgar o presente feito.11. Ante ao exposto, DECLINO da competência 

para o processamento do feito em apenso aos autos n. 

0019057-37.2006.8.26.0602, determinando a remessa do mesmo ao juízo 

da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Sorocaba/SP, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como grafando 

nossas sinceras homenagens.12. INTIME-SE.13. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 1 de 

fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 8056 Nr: 367-79.2003.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS E ROUPAS 

FEITAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 
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do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução e, por força do 

princípio da causalidade.

6. Sem custas e despesas processuais.

6. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 7. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 77933 Nr: 5222-47.2016.811.0020

 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.F. DE PAULA & CIA LTDA - ME ( ONEIR 

MARTINS GONZAGA), EDILENE FLORES DE PAULA, EDMAR DONIZETE DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 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$ 75,00 (setenta 

e cinco 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): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32701 Nr: 240-63.2011.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL PONTE BRANCA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9.893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução e, por força do 

princípio da causalidade.

6. Sem custas e despesas processuais.

6. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 7. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-62.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PIERRO DE FARIA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL PATRICK FRANCISCO OAB - MS0013782A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010340-62.2016.8.11.0020 REQUERENTE: PIERRO DE FARIA MENDES 

REQUERIDO: VIACAO SAO LUIZ LTDA Vistos. A parte autora alega que, 

em 11 de novembro de 2016 adquiriu bilhete de passagem rodoviária para 

viagem de Alto Araguaia/MT a Campo Grande/MS. Que em razão da 

companhia de ônibus não oferecer transporte até o destino final 

diretamente necessitava comprar duas passagens, a primeira partindo de 

Alto Araguaia/MT até Chapadão do Sul/MS e desta até Campo Grande/MS. 

Aduz ainda que houve falha na execução do serviço, visto que ônibus 

atrasou mais de uma hora, vindo a perder o ônibus que sairia de 

Chapadão do Sul/MS a Campo Grande/MS. Alega ainda que em razão da 

espera, não possuía nenhum preposto da reclamada no local para 

providenciar suporte, tendo em vista o atraso, razão pela qual adquiriu 

uma passagem de outra empresa que partiria a partir de 05h00min. Em sua 

contestação, a parte reclamada requer a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da 

sua responsabilidade civil, bem como argumentou que os danos 

experimentados não passaram de mero aborrecimento. É o sucinto 

relatório. 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). A parte reclamada se limitou a argumentar que o 

dano vivenciado pelo reclamante não ultrapassou o liame do mero 

aborrecimento, bem como as condições da rodovia MT-100 é que deu 

causa ao atraso no transporte interestadual. A inteligência do artigo 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 aos fins sociais da Lei e às 

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. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, independente da 

existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para 

tanto a existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do 

serviço prestado e dano causado, o que in casu, restou sobejamente 

comprovado. Outrossim, 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. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo reclamante 

decorrente da demora, descaso, desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetida por culpa da empresa requerida, É, SEM SOMBRA DE 

DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Ademais, vale-se ainda mencionar 

que a reclamada tão somente cabia zelar pela informação do 
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produto/serviço disponível ao consumidor, informando a autora a 

existência de conexão, troca de veículo, nos termos do art. 6º, III do CDC, 

e a ausencia de qualquer informação e prestação de qualquer auxílio ao 

transportado, somados ao horário em que os fatos ocorreram 

(madrugada), tudo corroborado pelas horas de atraso ate o promovente 

conseguir nova passagem junto a outra empresa por conta prórpia, 

configuram sim, a lesão aos direitos da personalidade que transbordam o 

mero aborrecimento, caracterizando o dano moral passível de 

indenização. Nessa toada, é plenamente possível que a reclamada também 

seja responsável a indenizar a reclamante quanto aos valores 

despendidos com o bilhete de embargue, assim aduz a Lei n. 11.975/2009 

em seus atigos 3º e 4º, transcrevo: “Art. 3o Independentemente das 

penalidades administrativas determinadas pela autoridade rodoviária 

impostas à empresa autorizada, permissionária ou concessionária, em 

caso de atraso da partida do ponto inicial ou em uma das paradas 

previstas durante o percurso por mais de 1 (uma) hora, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro em outra empresa que ofereça 

serviços equivalentes para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de 

imediato, se assim o passageiro optar, o valor do bilhete de passagem. 

Art. 4o A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional 

de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua 

responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, 

assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas 

após a interrupção. Parágrafo único. Na impossibilidade de se cumprir o 

disposto no caput deste artigo, fica assegurada ao passageiro a 

devolução do valor do bilhete de passagem.” (Grifei). Nesse sentido, a 

jurisprudência pátria: “RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO ? PROBLEMAS NA IMPRESSÃO DA 

PASSAGEM QUE ACARRETARAM PERDA DO ÔNIBUS ? OUTRO VEÍCULO 

QUE CHEGA COM NOVE HORAS DE ATRASO ? DESCASO COM O 

CONSUMIDOR - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 4.1 DA 

TRU-PR ? SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ? MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO 

COLEGIADO ? SENTENÇA MANTIDA - Recurso conhecido e desprovido. 

Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos interpostos, nos 

exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0005313-57.2013.8.16.0165/0 - Telêmaco Borba - Rel.: Carolina Marcela 

Franciosi Bittencourt - - J. 18.08.2015).” Portanto, comprovado 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. Dessa forma, o ressarcimento tanto pelo pedido de 

indenização por dano material quanto por dano moral merece cabimento, 

uma vez que resta demonstrado os danos suportados pelo reclamante. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos materiais o valor R$ 182,12 (Cento e oitenta e 

dois reais e doze centavos), acrescidos d ecorreção monetária pelo INPC 

e juros de 1% (um por cento) ao mês, todos contados a partir do evento 

danoso, Sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, bem como o valor de R$ 

4.000,00 (quatro 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 pelo INPC 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. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-23.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO GIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (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 ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010319-23.2015.8.11.0020 REQUERENTE: MARCIANO GIL DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual objetiva 

a parte autora a condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência da inscrição do seu nome 

nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. Em sua 

contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer 

prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento 

feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. 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 NCPC, 

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. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívida que não fez com a reclamada. Destarte, como 

a reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito 

da reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra da mesma. 

Assim, em simples analise, sem a devida resistência, uma vez que as telas 

sistêmicas não são suficientes para demonstrar a legitimidade do débito, 

vejo que presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade cumpre-nos 

verificar a ocorrência do dano. A inteligência do artigo 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 aos fins sociais da Lei e às 

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. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, 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. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 
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conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). 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. Ressalto ainda que nos processos citados 

pela parte reclamante e reclamada, foram realizados acordos nos quais os 

débitos foram baixados. Outrossim, haja vista a ilegitimidade da 

negativação lançada em nome da parte autora, o pedido contraposto 

realizado pela ré mostra-se indevido. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a 

pagar à parte reclamante 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), bem como DECLARO a inexistência do débito objeto desta lide e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela ré. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-72.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010016-72.2016.8.11.0020 REQUERENTE: DANIEL ALVES SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A parte autora alega que foi 

descontado diretamente em sua conta bancária o valor totalizado de R$ 

531,74 (quinhentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos), um 

titulo de capitalização cujo alega nunca ter contratado. A parte reclamada 

em contestação alega a legitimidade do débito das parcelas em razão da 

contratação firmada pelo autor, pugnando pela total improcedência da 

demanda. É o sucinto relatório. 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. REJEITO 

a preliminar de falta de interesse de agir uma vez que esta se confunde 

com o mérito da ação, momento em que oportunamente será analisada. 

Não acolho a preliminar de inépcia de inicial, visto que não vislumbro 

confusão tanto na redação da exordial, bem como pelos fatos e 

documentos apresentados pela parte autora. Vencidas as preliminares 

alhures esposadas, passo, pois a análise do mérito. Pois bem, após detida 

análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

procedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: Ressalto que a 

relação travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Outrossim, 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. Nesse interim, verifica-se que o pedido de repetição do indébito com 

fulcro no art. 42 do CDC, realizado pela parte reclamante, merece 

prosperar haja vista que a quantia debitada em favor da instituição 

financeira torna-se pagamento indevido, visto que o autor afirmou não ter 

contratado tal produto, sem contudo, existir prova robusta apresentada 

pela parte reclamada de que o débito e/foi legitimo. Ressalto que para que 

haja a caracterização da repetição do indébito deve-se evidentemente ter 

pago a quantia indevida, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça, transcrevo: "A só remessa de carta de cobrança ao consumidor 

não preenche o suporte do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa 

do Consumidor; diversamente do art. 1.531 do Código Civil, para o qual é 

suficiente a simples demanda, o Código de Defesa do Consumidor apenas 

autoriza a repetição se o consumidor tiver efetivamente pago o indébito". 

(STJ, REsp. nº 539.238/RJ, Relator Min. Ari Pargendler, DJ. 29.03.2004.). 

Restou claro nos autos que a cobrança efetivada fora indevida, assim 

condeno a ré a devolver a quantia na forma dobrada, ou seja, R$ 531,74 

(quinhentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos), cabendo a ré 

devolver ao autor o valor de R$ 1.063,48 (mil e sessenta e três reais e 

quarenta e oito centavos) devidamente corrigido e acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 

do STJ c/c art. 398 do CC. Ainda, assiste razão a parte reclamante quando 

diz sobre a existência de dano moral indenizável, mormente porque são 

sabidas as dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir 

contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadã e consumidora, pois 

teve de suportar os danos decorrentes de uma negativação indevida. 

Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência pátria: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE 

SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET 

BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS A 

RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE 

CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE 

FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM 

QUANTIA MODESTA FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE 

DA CONSUMIDORA E AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 

71000820555, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, 

comprovado 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. Ressalto ainda, que a parte reclamada 

limitou-se a alegar que agiu em estrito cumprimento de dever legal, 

acostando aos autos informativo dizendo que a renovação de conta do 

autor era automática, gerando o débito em questão, sem possuir qualquer 

assinatura e ou outra forma que confirmasse a legitimidade do débito 

contraído pela parte reclamante. 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 reclamada a devolver a 

parte autora o valor R$ 531,74 (quinhentos e trinta e um reais e setenta e 

quatro centavos), cabendo a ré devolver ao autor o valor de R$ 1.063,48 

(mil e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), a título de danos 

materiais, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c 

art. 398 do CC, bem como a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

4.000,00 (quatro 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 
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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 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

Intimação Classe: CNJ-41 JUSTIFICAÇÃO

Processo Número: 8010031-41.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEY SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (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 ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010031-41.2016.8.11.0020 REQUERENTE: RONICLEY SILVA GOMES 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Vistos. 

Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte autora a condenação 

da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes por 

dívida que alega ilegítima. Em sua contestação, a reclamada limita-se a 

aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, 

não tendo detectado o pagamento feito pela parte autora em seu sistema, 

a negativação foi lícita. 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 NCPC, 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. Resumidamente, aduz 

a parte reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que não fez 

com a reclamada. Destarte, como a reclamada não produziu prova de fato 

impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo 

fato danoso à honra da mesma. Assim, em simples analise, sem a devida 

resistência, uma vez que as telas sistêmicas não são suficientes para 

demonstrar a legitimidade do débito, vejo que presentes o ato ilícito e o 

nexo de causalidade cumpre-nos verificar a ocorrência do dano. A 

inteligência do artigo 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 

aos fins sociais da Lei e às 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. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 

reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, 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. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). 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. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte 

reclamante 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), bem como 

DECLARO a inexistência do débito objeto desta lide. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-85.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAYNA PIMENTEL SALAZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010235-85.2016.8.11.0020 REQUERENTE: MAYNA PIMENTEL SALAZAR 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos EM CORREIÇÃO. 1. Se tempestivo, 

RECEBO o recurso protocolado no evento nº 7122679 , somente no efeito 

devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a gratuidade da Justiça, por ser a 

parte recorrente pobre na forma da Lei. 2. INTIME-SE a parte recorrida 

para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, 

da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta, ENCAMINHEM-SE 

estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 

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: 8010102-43.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENO FERREIRA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010102-43.2016.8.11.0020 REQUERENTE: EDILENO FERREIRA DOURADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A VISTOS, A autora alega 

que teve seu nome negativado pela parte ré, sendo que a dívida é ilegítima, 

uma vez que desconhece a mesma. Em sua contestação, a reclamada 

requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência 

de pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. 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. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

documentação fundamental, uma vez que a parte acostou comprovante de 

residência em seu nome. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, 

tendo em vista que não é requisito processual a prescindibilidade em atuar 

na esfera administrativa, ou seja, pleitear a parte autora junto a reclamada 

antes do ingresso da demanda. Superada as preliminares, passo a análise 

do mérito. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam que a 

abertura de conta, ou seja, comprovando a relação jurídica entre as 

partes. Contudo, conforme já mencionado, a promovida demonstrou a 

origem dos débitos, a contratação junto a reclamada, o que desconfigura 

seu desconhecimento perante a reclamação interposta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as 

preliminares de mérito, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial. 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 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-83.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FREITAS ASSIS VALEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA AZZULIN CURI OAB - MT13963/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO LEAL CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010164-83.2016.8.11.0020 REQUERENTE: FABIO FREITAS ASSIS 

VALEIRO REQUERIDO: DIEGO LEAL CARDOSO Vistos. Trata-se de ação 

em que a reclamante busca o recebimento de três Cheques no valor total 

de R$ 2.649,63 (Dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e 

três centavos) emitidas em 31 de abril, 31 maio e 30 de junho de 2016, 

respectivamente. A parte reclamada, embora citada (Num. 8344783), 

deixou de comparecer a audiência de conciliação (Num. 9314477), 

tampouco justificou sua ausência em momento anterior à sua realização. 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. Note-se que, consoante retro mencionado, a parte 

reclamada, mesmo citada/intimada (mov. 09) deixou de comparecer 

regularmente na audiência de conciliação, não apresentando também a 

contestação. Em segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte reclamada comparecer pessoalmente na 

audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, 

salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz.” Assim, uma vez comprovado pela parte 

reclamante a subsistência do negócio jurídico, representado pelo 

documento juntado à petição inicial, cumpria a parte reclamada provocar o 

contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito das autoras, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. 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 PROCEDENTE o 

pedido veiculado na inicial, e, para tanto, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 2.649,63 (Dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e três centavos), devidamente corrigido e atualizado 

monetariamente, bem como acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, 

respectivamente. 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

Diretoria do Fórum

Edital

N° 5729-78.+2015.811.0008- CÓDIGO 106407.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINA MARTINS SALVADOR 

GONÇALVES, Cpf: 46037500134, Rg: 828.200, Filiação: Raimundo 

Salvador Filho e de Maria Martins Salvador, data de nascimento: 

04/09/1960, brasileiro(a), natural de Guarapiranga-SP, casado(a), 

empresária. 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$ 504,46 (Quinhentos e quatro reais e quarenta e 

seis centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de SOB PENADE INSCRIÇÃO DO NOME NA DIVIDA 

ATIVA.

 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, Edmilson Parreira 

Polegati, digitei.

Barra do Bugres, 04 de agosto de 2017

Rosana Gimenez Gatto Sansão

Gestor(a) Judiciário(a)

Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação para pagamento de custas processuais.

n° 3794-37.2014.811.0008- Código 94163.

Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, por meio do seu advogado 

habilitado nos autos, Dr. Antônio Wagner Nicácio de Oliveira OAB N° 
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8.504, Dra. Camila Ramos Coelho OAB 16.745, Dra. Elisabete Rute Rieth 

OAB 10.301, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

reconhecimento das custas processuais no importe de R$ 506,04 ( 

quinhentos e seis reais e quatro centavos ), a que ficou condenado nos 

termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 376,85 ( trezentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), para 

fins de taxa e R$ 129,19 ( cento e vinte e nove reias e dezenove 

centavos) para fins de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link, " EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA 

INSTANCIA ", clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais ou Remanescente), 

preencher os campos com o numero 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 do fórum.

Edital de intimação para pagamento das despesas processuais.

n° 3783-08.2014.811.0008-Código 94151

Requerente: Moises Bispo dos Santos

 Requerido: Município de Denise-MT.

Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerente, por meio do seu advogado

habilitado nos autos, Dr. Antônio Wagner Nicácio de Oliveira OAB N°

8.504, Dra. Camila Ramos Coelho OAB 16.745, Dra. Elisabete Rute Rieth

OAB 10.301, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o

reconhecimento das custas processuais no importe de R$ 506,04 (

quinhentos e seis reais e quatro centavos ), a que ficou condenado nos

termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo

R$ 376,85 ( trezentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), para

fins de taxa e R$ 129,19 ( cento e vinte e nove reias e dezenove

centavos) para fins de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o

site www.tjmt.jus.br, link, " EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA

INSTANCIA ", clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais ou Remanescente),

preencher os campos com o numero 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 do fórum.

Intimação para pagamento das despesas processuais.

n°4183-22.2014.811.0008-Código 94616

Requerente: Edilsa Teixeira Pinheiro

 Requerido: Banco BMG S/A.

 Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica

devidamente Intimada à parte requerida, por meio do seu advogado

habilitado nos autos dr: Elias Horacio da Silva OAB N° 4.816, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o

reconhecimento das custas processuais no importe de R$ 297,44 

(duzentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), a quem 

ficou condenado nos

termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo

R$ 188,42 ( cento e oitenta e oito reias e quarenta e dois centavos, para

fins de taxa e R$ 109,01 ( cento e nove reais e nove centavos) para fins 

de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o

site www.tjmt.jus.br, link, " EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA

INSTANCIA ", clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais ou Remanescente),

preencher os campos com o numero 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 do fórum.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

n° 5098-08.2013.811.0008-código 89373

Requerente: Elias Palma-ME

Requerido: Prefeitura Municipal de Porto Estrela-MT

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS PALMA - ME, CNPJ: 

15033981000140, Inscrição Estadual: 13.445.754-4. 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$ 752,21 (Setecentos e cinquenta e dois reais e 

vinte e um centavos), no prazo de 05 ( cinco) dias , contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 06 de fevereiro de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 116829 Nr: 5867-11.2016.811.0008

 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 OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 105391 Nr: 5096-67.2015.811.0008

 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: MARIA LUIZA BARBALHO COSTA

 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, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora manifestar o que de 

direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132364 Nr: 7892-60.2017.811.0008

 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: ECDS, IFDNS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 08 de Março de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 
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providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132362 Nr: 7890-90.2017.811.0008

 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: EDUARDO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 08 de Março de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45846 Nr: 2014-04.2010.811.0008

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO DE MOURA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) Exequente, o(a) S(a) MARCIA 

MARIA DA SILVA, OAB/MT 8922-A, e o advogado RAPHAEL NEVES 

COSTA, OAB/MT 12411-A, que o Mandado expedido para a Citação do 

Executado, encontra-se aguardando o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para ser encaminhado à Central de Mandados, para o 

devido cumprimento. Ademais, informo que o endereço do Executado 

constante no Mandado é: Fazenda Guanabara, Bairro: Jardim das 

Oliveiras, Cidade de Nova Olímpia-MT, sendo que a guia para pagamento 

deve ser retirada no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97630 Nr: 6281-77.2014.811.0008

 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: ADC-SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) Exequente, o(a) Sr(a VERA 

REGINA MARTINS, OAB/RS 34.607, que o Mandado expedido para a 

Busca e apreensão de veículo do Executado, encontra-se aguardando o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para ser encaminhado à 

Central de Mandados, para o devido cumprimento. Ademais, informo que o 

endereço do Executado constante no Mandado é: Rua 34, n.º 66, Bairro 

Jardim das Oliveiras, Cidade de Nova Olímpia-MT, sendo que a guia para 

pagamento deve ser retirada no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126355 Nr: 4384-09.2017.811.0008

 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: GDSA, CBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 15 de Março de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132131 Nr: 7767-92.2017.811.0008

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

LTDA - ME, ROQUE PERON, SUELI GONÇALVES PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 15 de Março de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 23346 Nr: 293-56.2006.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIU ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:PR / 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) Exequente, o(a) Sra) LOUISE 

RAINER PEREIRA, OAB/MT 16.691-A, que o Mandado expedido para 

Intimação do Executado, encontra-se aguardando o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para ser encaminhado à Central de 

Mandados, para o devido cumprimento. Ademais, informo que o endereço 

do Executado constante no Mandado é: Avenida Tancredo Neves, n.º 322, 

Bairro Jardim Ouro Verde, Cidade de Nova Olímpia-MT, sendo que a guia 

para pagamento deve ser retirada no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132487 Nr: 7987-90.2017.811.0008

 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: PAULO ROBERTO DOS SANTOS PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE BOTELHO DIVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoaria Pública de Barra 

do Bugres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 27 de Março de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 
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providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132753 Nr: 110-65.2018.811.0008

 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: NILZA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELMA GONÇALVES DE FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoaria Pública de Barra 

do Bugres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 08 de Março de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132890 Nr: 212-87.2018.811.0008

 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: ILDA DIAS DA SILVA, DELI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RODRIGUES MACHADO - 

OAB:22.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 27 de Março de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132997 Nr: 295-06.2018.811.0008

 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: GEYMES MAICON MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA, CELSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 15 de Março de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132998 Nr: 297-73.2018.811.0008

 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: GEOVANA DOS SANTOS OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLEZILAINE ALVES DA SILVA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 08 de Março de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133012 Nr: 308-05.2018.811.0008

 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: NANCI MARIA FERREIRA VIDA, DENISE APARECIDA 

FERREIRA VIDAL HAMMES, DAIZE FERREIRA VIDAL, VITOR MOREIRA 

VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA/MT, MUNICIPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 15 de Março de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133252 Nr: 471-82.2018.811.0008

 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: NEFDS, VANIA FELIX PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 27 de Fevereiro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133009 Nr: 305-50.2018.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 18, I, da Lei n.º 11.340/06, 

aplica-se ao pretenso agressor as seguintes medidas protetivas de 

urgência:a) proibição de aproximar-se da ofendida, familiares desta e 

testemunhas, além do limite mínimo de 200 (duzentos) metros;b) proibição 

de realizar contato com a ofendida, familiares desta e testemunhas, por 

qualquer meio de comunicação;c) vedação de frequentar a residência e 

trabalho, residência de parentes e o local de trabalho da ofendida;d) 
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recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio após 

afastamento do agressor.Expeça-se mandado de obrigação, notificação e 

citação ao pretenso agressor, com advertência de que o descumprimento 

da ordem caracteriza, em tese, o crime de desobediência, previsto no art. 

329 do Código Penal, além de sujeitá-lo à imediata PRISÃO.Conste do 

mandado, ainda, a possibilidade de ser requisitada pelo encarregado do 

cumprimento imediata força policial para a efetivação das medidas, 

independentemente de nova determinação judicial, ante a urgência no 

cumprimento.Cumprida a medida, cite-se o pretenso agressor para 

contestar o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela ofendida (NCPC, artigos 306 e 

307).Intime-se a ofendida, dê-se ciência ao Ministério Público, e 

aguarde-se o feito na Secretaria, a fim de que apensados ao respectivo 

procedimento investigatório, desde que nada seja requerido.SERVE CÓPIA 

DA PRESENTE COMO MANDADO.Barra do Bugres/MT, 19 de janeiro de 

2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131504 Nr: 7395-46.2017.811.0008

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALMIR DE ASSIS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Luiz de Deus Júnior - 

OAB:7167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de pedido de cancelamento dos registros criminais atinentes ao 

processo n° 138-29.2001.811.0008 – código: 7077, formulado por Almir de 

Assis Campos.

Aduz o requerente que foi comunicado para a Polícia Federal que este 

respondia a processo nesta Comarca pelo crime capitulado no art. 157, 

§2°, I e II c.c art. 29, ambos do CPB e que diante disso não pode fazer 

requerimentos como passaporte e registro de armas, requerendo as 

baixas necessárias e que seja oficiada a PFMT.

Instado a se manifestar, o MPE pugna pela manutenção dos registros (fls. 

13/4).

Após, vieram os autos conclusos.

Relatados, decide-se.

O feito comporta extinção.

Com efeito, plasma-se a falta de interesse subsequente, eis que no ano de 

2011 declarou extinta a punibilidade do requerente no feito n° 

138-29.2001.811.0008 – código: 7077 com espeque no fenômeno da 

prescrição da pretensão executória e conforme ofícios anexados nos 

referidos autos, em 22 de agosto de 2017 comunicou-se à 

Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal de Mato 

Grosso e demais órgãos competentes acerca da extinção da punibilidade 

do requerente nos referidos autos.

Ademais, conforme se depreende dos antecedentes criminais que ora se 

junta, todos os procedimentos em que o requerente figura como réu, ao 

menos no Estado de Mato Grosso, encontra-se com o registro 

“PROCESSO ENCERRADO”.

Assim, diante de tal quadro, só cumpre determinar a extinção do feito nos 

moldes do art. 485, VI do NCPC c.c art. 3º do CPP.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Intimem-se o Advogado Constituído, via DJE.

Após, arquivem-se com as necessárias cautelas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000613-40.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES COSTA OAB - MT0013648A (ADVOGADO)

DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA OAB - MT15438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

EXECUTADA, da r. decisão ID do documento: 11642592. “...INTIME-SE a 

parte executada TELEFÔNICA BRASIL S/A., para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor da condenação fixado no título 

executivo judicial, conforme planilha de cálculos com demonstrativo do 

crédito apresentada pelo exequente, sob pena de ser acrescido ao valor 

multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.. ...” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-21.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 7 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) CLEMENTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA, residente e domiciliada 

na Rua Ricardo Guedes da Silva, Apto nº 100, Bairro Centro, Barra do 

Bugres/MT, CEP: 78.390-000, Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL 

AUGUSTO DE BRITO - MT0013631A A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/04/2018 

Hora: 14:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000073-21.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: CLEMENTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA Parte Ré: 

NATURA COSMÉTICOS 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, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-52.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ILONI SCHMIDT PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

EXECUTADA, da r. decisão ID do documento: 11558368. “...INTIME-SE a 

parte executada VIA VAREJO S/A., para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor da condenação fixado no título 

executivo judicial, conforme planilha de cálculos com demonstrativo do 

crédito apresentada pela exequente, sob pena de ser acrescido ao valor 

multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil... ...” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-97.2018.8.11.0008
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Parte(s) Polo Ativo:

WEDER FERREIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 7 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) WEDER FERREIRA CORREIA, brasileiro, convivente, portador do 

CPF 039.077.521-55 do RG 225.2807-5 SSP/MT. Residente e domiciliado 

na : Av. Filintro Muller, 63, Bairro Maracanã Cidade: Barra do Bugres-MT 

Cep:78390000, Advogado do(a) REQUERENTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS 

- MT19538/O A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 09/04/2018 Hora: 13:00 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000055-97.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: WEDER FERREIRA 

CORREA Parte Ré: BANCO BRADESCO 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, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-37.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER GONZAGA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 7 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) JOSE WALTER GONZAGA DE MELO, brasileiro,casado, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 006006SSP/MT, e inscrita no CPF 

sob o nº689.372.374-15,residente e domiciliado no Assentamento João e 

Maria, Lote 50, Currupira, no município deBarra do Bugres–Mato Grosso, 

CEP 78390-000 A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 09/04/2018 Hora: 13:20 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000059-37.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: JOSE WALTER 

GONZAGA DE MELO-Advogados do(a) REQUERENTE: MICHELE JULIANA 

NOCA - MT0007622A, SAULO ALMEIDA ALVES - MT13615/O-O Parte Ré: 

BANCO BRADESCO 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, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 25467 Nr: 2113-47.2007.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. V. LUSTOZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:10279, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de fls. 47/51, para tanto, determino: I - A penhora online, 

via Bacenjud, até o montante do débito executado que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada, 

juntando aos autos o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

emitido pelo referido sistema.II - Realizado o bloqueio do numerário, 

transfira os valores para a conta única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Intimem-se as partes para manifestarem acerca do 

bloqueio, no prazo de 15 dias.III – Caso seja bloqueado quantia ínfima, 

determino o seu imediato desbloqueio.IV – Infrutífera ou parcialmente 

frutífera a providência, intime-se a parte exequente para que indique bens 

penhoráveis da parte executada, sob pena de arquivamento do feito.V – 

Os autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.VI – Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.VII - Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 95626 Nr: 5085-38.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARA ÚNICA CRIMINAL DE BRASNORTE/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENICIUS EDUARDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:OAB/MT 21.907

 CERTIDÃO

Certifico que, considerando que a magistrada Claudia Anffe Nunes da 

Cunha encontra-se de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, a 

mesma determinou verbalmente a redesignação do ato designado para 

esta data. Assim, sai os presentes intimados para a data de 19 de 

fevereiro de 2018, às 13h30min.

Campo Novo do Parecis– MT, 07 de fevereiro de 2018

___________________________________

Angela Carla Einik

Gestora Administrativa 2

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 67408 Nr: 1392-51.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVINA BAIA BATISTA, DENISE DE FATIMA SOARES, 

CLELIO ANTONIO BAGETI, ELENÍ TEIXEIRA BELAI RIZZOTTO, EDITE 

PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, PRISCILA SACARDI 

BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls. 320/324/ é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimada a parte 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso de 

apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 86282 Nr: 4679-51.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRLENE PEREIRA DE ARRUDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos Código nº 86282

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 ___17___h__30__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos da decisão de f. 656.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 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.: 94096 Nr: 4241-88.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos Código nº 94096

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 ___16___h__30__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos da decisão de f. 656.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 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.: 94755 Nr: 4627-21.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC NOGUEIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico que, considerando que a magistrada Claudia Anffe Nunes da 

Cunha encontra-se de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, a 

mesma determinou verbalmente a redesignação do ato designado para 

esta data. Assim, sai os presentes intimados para a data de 19 de 

fevereiro de 2018, às 14h30min.

Campo Novo do Parecis– MT, 07 de fevereiro de 2018

___________________________________

Angela Carla Einik

Gestora Administrativa 2

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 68203 Nr: 2002-19.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA DE GODOY, GIOVANA LUCIA 

PELIZZARI ZENI, MARCIA REGINA BRAGA DA SILVA, TEREZINHA 

VALDIVA RIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM, PREFEITO MAURO VALTER BERFT, 

PRESIDENTE DO FUNSEM - NEDILSON MACIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls. 257/267 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimada a parte 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso de 

apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 93234 Nr: 3731-75.2017.811.0050

 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: FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código nº 93234

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 ___13___h__30__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos da decisão de f. 656.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 95809 Nr: 5212-73.2017.811.0050

 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: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5212-73.2017.811.0050 (Código 95809)

Autor: Everest Transportes Rodoviários Ltda

Requerido: Banco Safra S/A

Vistos.

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

Designo audiência de conciliação para o dia _13___ de __ 

__junho________ de 2.018, às ___15__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 15 (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).

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, 6 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 83641 Nr: 2950-87.2016.811.0050
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:3585-B

 Autos nº: 2950-87.2016.811.0050 (Código 83641)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: José Partichelli

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de José Partichelli, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 101-106 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

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 do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia __02__ / ___ __08_________ / 2018_ 

,às ___16_h__30__min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, 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 o 

acusado.

Ciência ao Ministério Público.

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 Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 80856 Nr: 1240-32.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIANE HENRIQUE DE CASTRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 1240-32.2016.811.0050 (Código 80856)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Katiane Henrique de Castro da Silva

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Marcos Alves Fernandes, Rudnei Gomes e Katiane Henrique de 

Castro da Silva, devidamente qualificados nos autos.

Às f. 110-113 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

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 do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia ___26___ / ____julho___________ / 

2018 ,às ___17___h__30__min.

Estando preso(a) o(a) acusado(a), deverá ser requisitado(a), 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(a) o(a) 

acusado(a).

Ciência ao Ministério Público.

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 Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 86904 Nr: 103-78.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 103-78.2017.811.0050 (Código 86904)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Wilson da Silva Moura

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Wilson da Silva Moura, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 59 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

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 do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia __02__ / ___ __08_________ / 2018_ 

,às ___13_h__30__min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, 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 o 

acusado.

Ciência ao Ministério Público.

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 Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 88337 Nr: 843-36.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE ARRUDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 843-36.2017.811.0050 (Código 88337)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Juliano de Arruda Costa

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Juliano de Arruda Costa, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 43 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

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 do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia __02__ / ___ 08___________ / 2018_ 

,às ___14_h__30__min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, 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 o 

acusado.

Ciência ao Ministério Público.

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 Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 88395 Nr: 879-78.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 879-78.2017.811.0050 (Código 88395)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Gilvan Ferreira dos Santos

AÇÃO PENAL
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 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Gilvan Ferreira dos Santos, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 42 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

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 do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia __02__ / ___ _08__________ / 201_8 

,às ___15_h__30__min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, 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 o 

acusado.

Ciência ao Ministério Público.

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 Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 80966 Nr: 1299-20.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMI FURTADO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 1299-20.2016.811.0050 (Código 80966)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Waldemi Furtado de Almeida

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Waldemi Furtado de Almeida, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 39 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

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 do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia ____26__ / ____07___________ / 2018_ 

,às ___14___h__30__min.

Estando preso(a) o(a) acusado(a), deverá ser requisitado(a), 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(a) o(a) 

acusado(a).

Ciência ao Ministério Público.

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 Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 89792 Nr: 1649-71.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELANGELA DELMONDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 1649-71.2017.811.0050 (Código 89792)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Selangela Delmondes Ribeiro

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Selangela Delmondes Ribeiro, devidamente qualificada nos autos.

Às f. 10-41 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

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 da acusada, designo 

audiência de instrução para o dia __26__ / ___ __07_________ / 2018_ 

,às ___16_h__30__min.

Estando presa a acusada, deverá ser requisitada, 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 interrogada a 

acusada.

Ciência ao Ministério Público.

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 Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 92219 Nr: 3118-55.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 3118-552017.811.0050 (Código 92219)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Lucineia da Silva

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Lucineia da Silva, devidamente qualificados nos autos.

Às f. 28-47 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

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 do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia _____26_ / _____07__________ / 2018_ 

,às ___15___h_30___min.

Estando preso(a) o(a) acusado(a), deverá ser requisitado(a), 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(a) o(a) 

acusado(a).

Ciência ao Ministério Público.

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.: 96570 Nr: 438-63.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO, 2ª VARA 

CÍVEL DE DOURADOS/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOPES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente a Ordem de Serviço nº 

001/2016-GAB, impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte autora, 

por meio de seu(s) advogado(s) constituído(s), para, no prazo de 10 (dez) 

dias, efetuar o recolhimento das custas de distribuição da(s) Carta(s) 

Precatória(s), nos moldes da certidão do Distribuidor (fls. 14), sob pena de 

devolução da missiva sem o seu cumprimento. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 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 
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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, SERGIO PAULO 

GROTTI - OAB:4412/MS

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o artigo 363, § 3º da 

CNGC-TJMT, procedo à INTIMAÇÃO do causídico, Dr. Sergio Paulo Grotti, 

OAB-MS nº 4412, para que efetue, IMEDIATAMENTE, a devolução do 

processo de código 63720 retirado em "carga rápida" nesta Secretaria, 

sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei. Nada mais.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17486 Nr: 3375-63.2006.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ilário de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Velloso Cruz - 

OAB:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à impugnação à 

execução apresentada pelo executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73766 Nr: 2753-71.2012.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdN, MPB, DLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBDdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14990/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Evaldo 

Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia M. D. Iorck Menusi - 

OAB:14.556 OAB/MT, Giórgia Manuela David Iorck Menusi - 

OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josias Santana de Oliveira - 

OAB:MT/11.447

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e parte 

executada nada manifestou, razão pela qual, impulsiono os presentes 

autos, para intimação da parte autora, no prazo de 10(dez)dias, indicar 

bensdisponíveis do executado, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34937 Nr: 1477-39.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Aparecido de Lima ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/03/2018, às 14h30min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84009 Nr: 3261-46.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito antes do encaminhamento dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99198 Nr: 3807-67.2015.811.0051

 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: Danubio Gonzaga Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8.530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 Autos n° 3807-67.2015.811.0051 - 99198

Revisional

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de ação revisional de contrato na qual as Partes, depois de 

sentenciado o feito, celebraram acordo.

Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do ajuste 

firmado pelas Partes.

Isso posto, HOMOLOGO o ajuste firmado pelas Partes, dando ao feito 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, b, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas finais. Honorários 

conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

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

 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, Glaucia dos Santos 

Bortolon, Celso Vargas Reis, Associação Social Amigos da Solidariedade

 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

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 21 de maio de 2018, às 14:30 horas de Mato Grosso.INTIMEM-SE as 
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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 Causídicos, inclusive para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão. Para tanto, desde já consigno que caberá às próprias 

Partes intimar e comprovar a intimação das Testemunhas por elas 

arroladas, 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, as 

Partes poderão 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).Sem prejuízo, INTIME-SE a Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda à adequação da inicial a fim de atribuir valor à 

causaCumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Campo Verde/MT, 06 

de fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8319 Nr: 348-43.2004.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guollo & Guollo Ltda, Pedro Paulo Guollo, Rosa 

Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio P. Daltro - 

OAB:7285/MT, Roberto Carloni de Assis - OAB:8508/MT, Ruy 

Nogueira Barbosa - OAB:4.678-MT, Tatyane Cavalcanti de 

Albuquerque - OAB:8508

 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, requerer o que 

entender de direito, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72670 Nr: 1659-88.2012.811.0051

 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: Desiderio Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caterpillar Financial S/A - Credito, Fianciamento 

e Investimento.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI FERRARIA - OAB:253137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Spatari 

Gonzalez - OAB:333.203/SP, Daniel Nunes Romero - OAB:168016/SP, 

Sérgio Gonzalez - OAB:106.130/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:253137

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte requerida, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca do petitório de fls. 613, no qual a parte autora requer o pagamento 

de honorários de sucumbência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74325 Nr: 3312-28.2012.811.0051

 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 Costa Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito antes do encaminhamento dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75414 Nr: 396-84.2013.811.0051

 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: TGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

George Roberto Buzeti - OAB:10.039/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito antes do encaminhamento dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78346 Nr: 3207-17.2013.811.0051

 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: Osmar Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito antes do encaminhamento dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110780 Nr: 2785-37.2016.811.0051

 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: Moises Terto de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart - OAB:20191/A

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova feito pelo 

Requerente, de forma a atribuir à Requerida a tarefa de bem comprovar a 

existência de situação autorizadora da suspensão do fornecimento de 

energia, bem como a data em que o serviço foi reestabelecido. Para além 

disso, a Requerida deverá comprovar a finalidade dos protocolos 

apresentados à p. 27.Anota-se, ainda, que a inversão dos encargos 

probatórios se limita apenas acimas apresentadas. As demais questões 

continuam regidas pela regra do art. 373, I, do NCPC.INTIMEM-SE as Partes 

para que tomem ciência da presente decisão, especialmente a Requerida, 

em favor de quem se reabre o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento 

de documentos, dada a alteração superveniente de seu encargo 

probatório.Na hipótese de apresentação de novos documentos, INTIME-SE 

o Requerente, na pessoa do ilustre Procurador, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre as provas produzidas.Após, CONCLUSOS, 

inclusive para análise da pertinência do julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 30 de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139997 Nr: 340-75.2018.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 
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- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 340-75.2018.811.0051 - 139997

Guarda

Decisão.

Vistos etc.

Da leitura dos autos, verifica-se que a menor reside com seu genitor, ora 

Requerido, na Cidade de Tupãssi – PR e, aparentemente unilateralmente 

alterou-se essa condição para após o mês de novembro de 2017 passar a 

residir com a genitora, ora Requerente.

Assim, por tais circunstâncias, não há como considerar a residência da 

menor nesta Comarca, especialmente porque após a separação do casal 

continuou residindo com o Requerido.

Dessa forma, em atenção ao princípio do melhor interesse do menor e, 

ainda, levando-se em consideração o disposto no art. 50 do NCPC, no 

sentido de que as ações onde os menores figurarem como réus devem 

correr perante o domicílio de seu representante, é de rigor o 

processamento do feito na Comarca de Assis Chateaubriand – sede da 

Comarca a qual a cidade do Requerente integra.

 Diante do exposto, DECLINO a competência para processar e julgar o 

presente feito para o juízo da Comarca de Assis Chateaubriand.

Para tanto, DETERMINO a imediata remessa dos autos àquela Comarca.

PROMOVAM-SE 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140750 Nr: 729-60.2018.811.0051

 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: Dionatas Rodrigues Ferreira, Leonice Rodrigues Ferreira

 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:

 Decido.Assim, à míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Requerente.No mais, 

POSTERGO a análise do pedido de inversão do ônus da prova para o 

saneamento do processo, quando então serão fixados os pontos 

controvertidos, e definidos os meios de prova a serem produzidos.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, 31 de 

dezembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71427 Nr: 419-64.2012.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pasqualli & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ CAETANO 

BERNARDI - OAB:17586/0

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PASQUALLI & CIA LTDA, CNPJ: 

10443043000103. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Comparecer em Juízo para receber o crédito depositado.

Despacho/Decisão: Autos n° 419-64.2012.811.0051 - 71427Consignação 

em PagamentoDespacho.Vistos etc.Apesar de já ter sido deferida a 

realizada citação editalícia da Consignatária, entendo que devam serem 

adotadas diligência no sentido da efetivação da citação.Assim, 

SOLICITE-SE informações a Receita Federal, pelo Sistema INFOJUD, 

acerca do atual endereço da Consignatária.Em sendo o caso, CUMPRA-SE 

a decisão inicial.Do contrário, aproveitando a citação por edital já 

realizada, e ainda, a recusa do defensor nomeado na oportunidade, 

NOMEIO o ilustre Dr. José Luiz Caetano Bernard como defensor dativo da 

Consignatária, abrindo-se-lhe vista dos autos para a promoção da defesa 

dos interesses da Consignatária.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 02 de outubro de 

2015.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito em Substituição 

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, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 11 de maio de 2017

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71602 Nr: 593-73.2012.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Jucelia Moreira de Araújo, Alexsandro Material

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, tendo em vista o lapso temporal 

decorrido, impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, 

no prazo de 15(quinze) dias, trazer aos autos o matrícula atualizada do 

imóvel inventariado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88626 Nr: 344-20.2015.811.0051

 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: Empilhatec Comércio de Peças para Empilhadeiras Ltda 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:7458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT, Robson scarinci - OAB:6939

 Autos n° 344-20.2015.811.0051 - 88626

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

Não se duvida da notória capacidade técnica do Sr. Perito Judicial, a 

merecer, evidentemente, contraprestação compatível. Entretanto, o pedido 

de majoração da verba honorária não se fez acompanhar de 

fundamentação mais detalhada, talvez a demonstrar a insuficiência do 

valor originalmente fixado.

Assim, para os fins pretendidos, as tarefas descritas pelo Sr. Perito 

parecem justificar só aquela verba original, sem a majoração pretendida.

INDEFIRO, pois, o pedido de majoração dos honorários periciais.

INTIME-SE o Sr. Perito para que tome ciência da presente decisão e, em 

entendendo pertinente a manutenção do encargo, dê início aos trabalhos 

periciais, nos termos da decisão anterior.

Do contrário, DEVOLVAM-ME conclusos os autos para substituição do 

Profissional.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 6 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112654 Nr: 3724-17.2016.811.0051

 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: Eliane Justino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3724-17.2016.811.0051 - 112654 (...) Decido. Pelo exposto, na 

forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da pretensão 

aduzida pela Parte Requerente, em razão do transcurso de prazo superior 

a cinco anos, sem interrupção. Sem prejuízo, REVOGO as benesses da 

justiça gratuita, anteriormente concedidas à Requerente. No mais, 

CONDENO a Parte Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, 

devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Certificado 

o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. 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.: 78818 Nr: 3661-94.2013.811.0051

 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: João dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, Feliciano Lyra Moura - OAB:21714

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

acerca do RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito antes do encaminhamento dos autos ao arquivo, 

devendo manifestar inclusive quanto ao coprovante de depósito juidicial 

juntado aos autos pela parte requerida..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12242 Nr: 1725-15.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Schneider, Fábio Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação dos Exequentes, para, no prazo de 05(cinco) dias, informar o 

número de seus CPF, a fim de expedir requisição de pequeno valor, 

conforme determinado às fls.200.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24392 Nr: 2348-74.2008.811.0051

 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: André Maraschin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Afonso Rebelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERIDO para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos embargos de 

declaração interpostos pela parte requerente, em razão de seu efeito 

modificativo (art. 1.023, § 2º, NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74871 Nr: 3876-07.2012.811.0051

 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: RAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 Diante do exposto, DETERMINO A INDISPONIBILIDADE de eventuais ativos 

financeiros existentes nas contas da parte executada ALGODOEIRA 

ZANDONADI LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 

02.209.698/0001-85, até o valor de R$ 12.170,24 (doze mil, cento e 

setenta reais e vinte e quatro centavos) e sua transferência para à conta 

única Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Não se desconhece a 

previsão legal de que a transferência dos valores bloqueados seja 

realizada somente depois de rejeitada ou não apresentada manifestação 

pelo executado (art. 854, §5º do NCPC), todavia, considerando os 

princípios que norteiam a execução, tem-se que tal medida beneficia tanto 

o credor quanto o devedor, eis que na conta única o valor depositado é 

devidamente corrigido. Por outro lado, o valor bloqueado na conta do 

devedor não é atualizado, ao passo que a dívida continua sendo 

corrigida.Por conseguinte, DETERMINO:a) sendo frutífera a busca por meio 

do Sistema BACENJUD e constatada a indisponibilidade de valores 

superiores à pretensão dos exequentes, desde já ORDENO o 

cancelamento do excedente (art. 854, §1º, NCPC). Após, INTIME-SE a 

parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples 

petição, comprove eventual impenhorabilidade ou existência de excessiva 

indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, §2º, NCPC) .a.1) 

Apresentada insurgência pela parte executada, em respeito aos arts. 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a 

respeito, em igual prazo . b) CERTIFICADO o decurso do prazo “in albis” 

para a parte executada, desde já CONVERTO a indisponibilidade em 

PENHORA de valores. Por corolário, REMETAM-SE os autos conclusos 

para efetivação do comando de transferência do montante bloqueado, via 

Sistema BACENJUD (art. 854, §5º, do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74871 Nr: 3876-07.2012.811.0051

 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: RAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 Diante do exposto, DETERMINO A INDISPONIBILIDADE de eventuais ativos 

financeiros existentes nas contas da parte executada ALGODOEIRA 

ZANDONADI LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 

02.209.698/0001-85, até o valor de R$ 12.170,24 (doze mil, cento e 

setenta reais e vinte e quatro centavos) e sua transferência para à conta 

única Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Não se desconhece a 

previsão legal de que a transferência dos valores bloqueados seja 

realizada somente depois de rejeitada ou não apresentada manifestação 

pelo executado (art. 854, §5º do NCPC), todavia, considerando os 

princípios que norteiam a execução, tem-se que tal medida beneficia tanto 

o credor quanto o devedor, eis que na conta única o valor depositado é 

devidamente corrigido. Por outro lado, o valor bloqueado na conta do 

devedor não é atualizado, ao passo que a dívida continua sendo 

corrigida.Por conseguinte, DETERMINO:a) sendo frutífera a busca por meio 

do Sistema BACENJUD e constatada a indisponibilidade de valores 

superiores à pretensão dos exequentes, desde já ORDENO o 
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cancelamento do excedente (art. 854, §1º, NCPC). Após, INTIME-SE a 

parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples 

petição, comprove eventual impenhorabilidade ou existência de excessiva 

indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, §2º, NCPC) .a.1) 

Apresentada insurgência pela parte executada, em respeito aos arts. 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a 

respeito, em igual prazo . b) CERTIFICADO o decurso do prazo “in albis” 

para a parte executada, desde já CONVERTO a indisponibilidade em 

PENHORA de valores. Por corolário, REMETAM-SE os autos conclusos 

para efetivação do comando de transferência do montante bloqueado, via 

Sistema BACENJUD (art. 854, §5º, do NCPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74871 Nr: 3876-07.2012.811.0051

 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: RAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXECUTADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, arguir qualquer das hipóteses do art. 854, §3º, 

do NCPC quanto à penhora de valores realizada no presente feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136448 Nr: 8980-04.2017.811.0051

 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: Aparecida Maria Prati Angonese

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA MARIA PRATI - 

OAB:22253/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, por orientação judicial, INTIMO as partes para 

indicarem, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136302 Nr: 8925-53.2017.811.0051

 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: Antonio Damazio Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, por orientação judicial, INTIMO as partes para 

indicarem, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98726 Nr: 3654-34.2015.811.0051

 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: Sonia Maria de Andrade Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A, Mastercard Brasil S/C 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que , INTIMO a parte autora para apresentar 

Contrarrazões aos Recurso de Apelação de ref. 19 e 37, no prazo de 

15(quinze)dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135685 Nr: 8620-69.2017.811.0051

 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: Neiva Merotto Marcolin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:10698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, por orientação judicial, INTIMO as partes para 

indicarem, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138531 Nr: 10074-84.2017.811.0051

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair da Silva Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para no prazo legal, cumprir integralmente a 

decisão ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139268 Nr: 10555-47.2017.811.0051

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maricilda Matos Correa Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Mauro do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para no prazo legal 

IMPUGNAR A CONTESTÇÃO de ref. 36. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 76183 Nr: 1142-49.2013.811.0051

 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: Paulo Cezar de Aguiar

 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, 

Rodrigo Nazario Geronimo Pinto - OAB:SP/305.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A, Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 INTIMO a parte Requerida, na pessoa de seu procurador, para apresentar 

suas CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 112522 Nr: 3660-07.2016.811.0051

 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
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 PARTE AUTORA: SAVIXX COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa dos Produtores de Campo Verde - 

Cooperverde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pérsio Thomaz Ferreira Rosa - 

OAB:183463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da proposta de honorário de ref. 40, nada sendo 

requerido deverá providenciar o depósito. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124582 Nr: 3164-41.2017.811.0051

 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: Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA PORTINARI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Duranti - OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA AVENA DE OLIVEIRA 

- OAB:29421

 Autos n° 3164-41.2017.811.0051 - 124582

Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO como 

pontos controvertidos: a) a existência do defeito no piso fornecido pela 

Requerida alegado pela Requerente; b) o montante do ressarcimento 

supostamente suportado pela Requerente; c) o montante da recomposição 

ou da compensação correspondentes.

A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO apenas a produção de 

prova testemunhal.

Realmente, dada o tempo transcorrido entre os supostos acidentes que 

acometeram o Requerente e os dias atuais, a produção da prova pericial 

se mostraria inócua, especialmente se levado em consideração que a 

doença preexistia na época da ocorrência dos acidentes.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de abril 

de 2018, às 18:00 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Causídicos, inclusive para que apresentem o rol de 

testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Para tanto, desde já consigno que caberá às próprias Partes intimar e 

comprovar a intimação das Testemunhas por elas arroladas, 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, as Partes poderão 

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. 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): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135143 Nr: 8398-04.2017.811.0051

 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): Ipanema Diesel Ltda, Carla Adriana Felito, 

Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora no prazo legal para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO de ref. 12. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 104147 Nr: 745-82.2016.811.0051

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. Felito & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  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, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 126660 Nr: 4157-84.2017.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a PARTE AUTORA, na pessoa de seu procurador do dispositivo 

da decisão proferida na Ref. 18: "Diante do exposto, por não restarem 

demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, 

REJEITO os embargos declaratórios. prosseguindo a análise, INDEFIRO o 

pedido de reconsideração formulado na Ref. 16, haja vista que o 

embargante deixou de trazer qualquer fato novo a demonstrar a alteração 

da situação fática existente ao tempo da prolação da decisão de Ref. 12. 

Ademais, a respeito dos extratos anexos à exordial e ora referidos pela 

autora, tem-se que apesar de indicarem restrições ao crédito em nome 

dos embargantes, tal demonstrativo não tem o condão de comprovar a 

ausência de recursos, mas o inadimplemento contratual. E mais, restou 

deferida em favor da embargante recuperação judicial (código 125251), de 

modo que suas obrigações estão suspensas não havendo falar-se em 

falta de capacidade financeira para arcar com as custas deste processo. 

Sendo assim, IMTIME-SE a parte embargante para que cumpra a decisão 

de Ref. 12, consignando-se que em caso negativo a inicial será indeferida, 

nos termos do art. 290, do novo Código de Processo Civil. CUMPRA-SE. 

Campo Verde, 14 de dezembro de 2017. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 125687 Nr: 3684-98.2017.811.0051

 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: Sandra Farias da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Tomas Maier Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Fernandes Aquino - 

OAB:19580/0

 Processo n° 3684-98.2017.811.0051 (Código 125687).

Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse

 Vistos etc.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse 

proposta por SANDRA FARIAS DA SILVA, em face de ALEX TOMAS 

MAIER RAMOS, ambos já qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes se compuseram (Ref. 30).

Em seguida, a parte requerida apresenta comprovante do pagamento e 

requer a extinção do feito (Ref. 31).
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É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes na Ref. 30, e DECLARO, por 

consequência, EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, “b” do NCPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme convencionado entre as 

partes.

Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde - MT, 14 de dezembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 106930 Nr: 1541-73.2016.811.0051

 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: Mário Lúcio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 INTIMO as partes, na pessoa do seu procurador, para que no prazo de 

5(cinco) dias manifestar-se, acerca da proposta de Honorário Médico. É o 

que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131891 Nr: 6822-73.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Autos n° 6822-73.2017.811.0051 (131891)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado IGOR MANOEL, devidamente citado, ofereceu resposta por 

meio de Advogado particular, postergando a apresentação de suas 

razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 

2018, às 15h00min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Acusado e as 

Testemunhas arroladas pelas partes, pessoalmente, e o Advogado, via 

DJE, observando a necessidade da expedição de Cartas Precatórias, 

caso algumas das partes ou testemunha resida fora da Comarca, 

cientificando as partes acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138732 Nr: 10183-98.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Luiz Amorim Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11548/O

 Autos n° 10183-98.2017.811.0051 (138732)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha REBERT SANTOS SILVA 

para realizar-se no dia 26 de fevereiro de 2018, às 18h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133405 Nr: 7581-37.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Marinho de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 INTIMO o Advogado da ré Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes para, no 

prazo legal apresentar sua Alegações Finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129992 Nr: 5730-60.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandra Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699

 INTIMO a defesa do Recuperando para que se manifeste sobre o cálculo 

de liquidação de pena elaborado nos autos (p. ref. 16) no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como para que requeira o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111355 Nr: 3056-46.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 INTIMO a defesa do Recuperando para que se manifeste sobre o cálculo 

de liquidação de pena elaborado nos autos (p. ref. 16) no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como para que requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 139755 Nr: 198-71.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hallyson Josué da Silva Mello, Wanderson 

Sales Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o 

pedido de revogação feito pelo Acusado HALLYSON JOSUÉ DA SILVA 

MELLO.No mais, vislumbra-se que os réus HALLYSON JOSUÉ DA SILVA 

MELLO e WANDERSON SALES BENTO apresentaram resposta à 

acusação por meio de Advogado Particular.O expediente adotado pela 

Defesa dos Acusados serve também para demonstrar a inexistência de 

qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, todas referentes a 

manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.Equivale a dizer que 

não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária dos Acusados, na 

forma do referido artigo.Sob a ótica processual, em análise mais uma vez 

sumária, observo inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do 

CPP. Razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito. 

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.DEFIRO a produção da 

prova testemunhal, única requerida pelas Partes.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de fevereiro de 2018, às 15h30min de 

Mato Grosso.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010241-67.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STACKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Verificando atentamente o feito, ressai despacho 

de cumprimento de sentença no ID. 1275696, onde foi determinada a 

intimação da Reclamada Oi Móvel S.A. para efetuar o pagamento do 

determinado na sentença, no prazo de 15(quinze) dias. Entretanto, 

verificando a Aba do Expediente, não consta nenhuma intimação 

procedida, e posteriormente há a migração para do Projudi para o PJE, o 

que deve ter ocorrido a falha da intimação. Assim, entendo necessária 

nova determinação para intimação da OI Móvel S.A. para o cumprimento da 

sentença. Desta feita, INTIME-SE a Executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, na forma do artigo 513 §2º, do CPC. 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, À 

CONCLUSÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PENHORA ON LINE. 

(bacenjud). Cumpra-se. Às providências. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010241-67.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STACKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Verificando atentamente o feito, ressai despacho 

de cumprimento de sentença no ID. 1275696, onde foi determinada a 

intimação da Reclamada Oi Móvel S.A. para efetuar o pagamento do 

determinado na sentença, no prazo de 15(quinze) dias. Entretanto, 

verificando a Aba do Expediente, não consta nenhuma intimação 

procedida, e posteriormente há a migração para do Projudi para o PJE, o 

que deve ter ocorrido a falha da intimação. Assim, entendo necessária 

nova determinação para intimação da OI Móvel S.A. para o cumprimento da 

sentença. Desta feita, INTIME-SE a Executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, na forma do artigo 513 §2º, do CPC. 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, À 

CONCLUSÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PENHORA ON LINE. 

(bacenjud). Cumpra-se. Às providências. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-54.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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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)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 03/04/2018 

às 16hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000888-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEANDRO DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Despacho. Vistos etc. Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contados da citação (art. 53 da Lei 9.099/95 e 

art. 829 do CPC). Caso o(s) executado(s) possua(m) cadastro na forma 

do art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de Processo Civil, a citação 

deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. As citações, 

intimações e penhoras obedecerão ao disposto no artigo 19 da Lei 

9.099/95 e poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (art. 

212, §2, CPC). Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. Não sendo localizada a parte devedora 

ou bens penhoráveis seus, intime-se, desde logo, o exequente, a fim de 

que indique a localização assim do(s) executado(s) como de seus bens, 

sob pena de extinção do feito (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Lavrado o 

auto de penhora e avaliação, o Sr. Oficial de Justiça, na mesma 

oportunidade, intimará o(s) executado(s), inclusive para comparecimento à 

audiência de conciliação, previamente designada pelo Sr. Gestor. Em 

audiência, o(s) executado(s) deverá(ão) ser indagado(s) acerca de seu 

interesse no parcelamento da dívida, oferecendo sinal de 30% e o 

restante em até seis vezes mensais, atualizado pelo INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês (art. 916 do CPC). Além do parcelamento, as 

partes deverão ser indagadas acerca das outras formas de composição 

amigável da lide, na forma do art. 53, § 2º, da Lei 9.099/95. Em não sendo 

possível a celebração de acordo, o(s) executado(s) deverá(ão) 

oferecer(em) embargos na própria audiência, por escrito ou verbalmente. 

Nessa hipótese, o exequente deverá ser indagado acerca de seu 

interesse na adjudicação do bem penhorado. Cumpra-se. Intime-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: 1001276-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORISVALDO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 09/04/2018 

às 16:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-57.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 16:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-72.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 10/04/2018, 

às 09:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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 10/04/2018, 

às 09:40 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-82.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSEAS BERNARDINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANO SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Em cumprimento de sentença o Executado solicita o 

parcelamento da dívida, com fundamento no art. 916, do Código de 

Processo Civil. Instado a se manifestar, o Exequente concordou com o 

parcelamento, inclusive já informando a conta para depósito. Assim, 

DEFIRO o pedido aduzido pelo Executado para autorizar o parcelamento da 

dívida em seis prestações mensais, corrigidas monetariamente, pelo INPC, 

e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês. Em caso de 

inadimplemento, incidirá multa de 10% sobre o valor das prestações 

remanescentes, na forma do art. 916, §5°, II, do CPC, além do vencimento 

das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o 

imediato reinício dos atos expropriatórios. Fica suspensa a realização de 

atos executivos até ulterior decisão. INTIME-SE o Executado para que 

comprove o depósito de 30% do valor da execução, no prazo de 

48(quarenta e oito) horas e recolhimento das prestações posteriores, com 

vencimento a partir do depósito inicial, independentemente de provocação, 

já corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros moratórios à taxa legal QUE 

DEVERÃO SER DEPOSITADAS NA CONTA 0000713-7, AGÊNCIA 1157-6, 

Banco Bradesco, informada no ID. 5536100 e posteriormente juntado os 

comprovantes nos autos. Intime-se, pessoalmente, o Exequente do 

deferimento do parcelamento. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde, 07 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000711-56.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARIANO JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011239-98.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE TOCHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Primeiramente, retifique-se as partes do processo, passando a 

figurar no polo ativo Novo Mundo Móveis e Utilidades e no passivo Dilce 

Tochetto. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o Executado 

Dilce Tochetto 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, 

07 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010531-48.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CREONILSON SANTIAGO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (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, 

07 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO GUENO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PAULINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Considerando o decurso do prazo de 90 (noventa) 

dias, sem qualquer manifestação das partes, determino a intimação do 

Autor para que manifeste se persiste o interesse no prosseguimento do 

presente feito, em dez dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

III, do CPC. Após, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 07 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-31.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MG FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BARRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000217-31.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Intime-se o 

Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do 

feito, indicando o endereço da parte Requerida, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Havendo indicação do 

endereço da parte Requerida, designe-se nova data para audiência de 

conciliação, intimando-se as partes e seus Advogados, com as 

advertências de estilo. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do 

Requerente, certifique-se e, em seguida, remetam-se os autos à 

conclusão para sentença de extinção, por abandono. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 07 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011132-54.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL MARIA OLEGARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011132-54.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Indefiro o 

pedido formulado no ID 9314570, pois é certo que, não cabe ao juízo fazer 

cumprir atos típicos da parte, substituindo a sua função de diligenciar para 

obter informações úteis para o processo. Assim, intime-se o exequente, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, indique bens penhoráveis do 

Exequente, ou, em igual prazo, requeira o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 07 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-69.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS EZIDIO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000111-69.2016.8.11.0051 Decisão. 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 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, 

07 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste acerca da correspondência 

devolvida, sob pena de arquivamento.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-27.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO SANTANA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000506-27.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Compulsando aos autos, vislumbra-se, no termo da audiência de 

conciliação (ID 8310924), que a parte Autora não compareceu ao ato 

designado, embora devidamente intimada, por meio de seu causídico 

(Evento nº 12525399). Por sua vez, a Lei nº 9.099/95 grafa o seguinte: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. Impende ressaltar que a extinção da demanda independe da 

prévia intimação das partes, a teor do art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Custas 

pela parte autora, na forma da lei. Transitada em julgado a sentença, 

acrescido da impossibilidade de se requerer cumprimento, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde-MT, 07 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-42.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO SANTANA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000505-42.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Compulsando aos autos, vislumbra-se, no termo da audiência de 

conciliação (ID 8184117), que a parte Autora não compareceu ao ato 

designado, embora devidamente intimada, por meio de seu causídico 

(Evento nº 12525231). Por sua vez, a Lei nº 9.099/95 grafa o seguinte: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. Impende ressaltar que a extinção da demanda independe da 

prévia intimação das partes, a teor do art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Custas 

pela parte autora, na forma da lei. Transitada em julgado a sentença, 

acrescido da impossibilidade de se requerer cumprimento, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde-MT, 07 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 858 Nr: 23-23.1993.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madereira Araguaia LTDA

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

SHCAIRA - OAB:20495/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:22819/PR, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A-MT, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Autos nº. 23-23.1993.811.0029 (858)

Vistos, etc.

 Defiro a busca de ativos financeiros em nome do executado por 

intermédio do BACENJUD, pois entendo ser a ordem do art. 835 do CPC 

relativa, pois a sua leitura tem que ser harmonizada aquela ordem com o 

disposto no art. 854, do CPC, que visa garantir efetividade ao direito do 

credor, através do mais fungível dos bens – dinheiro.

 Ademais, a disposição do art. 854, se harmoniza com o disposto no art. 

805 do CPC, evitando que formas mais onerosas, como a penhora de 

outros bens seja realizada.

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 
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sistema do BACENJUD, na conta da executada MADEREIRA ARAGUAIA 

LTDA, inscrita no CNPJ: 26.570.960/0001-80, no exato montante do débito 

atualizado às fls. 255.

 A pretensão encontra amparo no disposto no artigo 854, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, que expressamente trata sobre o tema:

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Como se observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia 

da parte executada, naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a 

eficácia da medida. Tal restrição de ciência naturalmente se estende a 

todo e qualquer pessoa que por ventura queira acesso aos autos pelo 

prazo necessário à resposta do pedido de bloqueio de valores. Fosse de 

outra forma restaria ferida a intenção normativa de proteção do 

exequente/credor, pois qualquer pessoa, um advogado ou um cidadão 

comum poderia ter acesso aos autos no interesse da parte 

executada/devedora, situação não pretendida pelo escopo da norma.

 Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos autos, até 

a resposta da penhora eletrônica (BacenJud).

 Aguardem-se os autos em gabinete a juntada da resposta da penhora 

on-line.

 Havendo o bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do 

art. 854, §2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

 Findo o prazo sem que haja manifestação da parte interessada, 

certificado nos autos intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que de direito.

 Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 22 de novembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57418 Nr: 2642-17.2016.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI DOMÊNICO DIEHL & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderildo Cordeiro de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20.109-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BACENJUD, na conta do executado ADERILDO CORDEIRO DE 

JESUS, inscrito no CPF: 591.847.361-00, no exato montante do débito 

atualizado às fls. 55. A pretensão encontra amparo no disposto no artigo 

854, caput, do Novo Código de Processo Civil, que expressamente trata 

sobre o tema: “Art. 854determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”. Como se observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem 

ciência prévia da parte executada, naturalmente afim de que esta não 

venha a frustrar a eficácia da medida. Tal restrição de ciência 

naturalmente se estende a todo e qualquer pessoa que por ventura queira 

acesso aos autos pelo prazo necessário à resposta do pedido de bloqueio 

de valores. Fosse de outra forma restaria ferida a intenção normativa de 

proteção do exequente/credor, pois qualquer pessoa, um advogado ou um 

cidadão comum poderia ter acesso aos autos no interesse da parte 

executada/devedora, situação não pretendida pelo escopo da norma. 

Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos autos, até 

a resposta da penhora eletrônica (BacenJud). Aguardem-se os autos em 

gabinete a juntada da resposta da penhora on-line. Havendo o bloqueio 

frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do art. 854, §2º e 

seguintes, do Novo Código de Processo Civil. Findo o prazo sem que haja 

manifestação da parte interessada, certificado nos autos intime-se a parte 

exequente para que se manifeste requerendo o que de direito. Sendo a 

informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, intime-se 

a parte Requerente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se no que 

entender de direito.Às providências. Cumpra-se.Canarana, 08 de janeiro 

de 2018.Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63085 Nr: 2735-43.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Autos nº. 2435-43.2017.811.0029 (63085)

Vistos, etc.

Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária prevista no art. 397, do Código de Processo Penal.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14 de 

março de 2018, às 15h15min (horário oficial do MT), ocasião que serão 

ouvidas as testemunhas de Acusação e Defesa e realizado o 

interrogatório do acusado.

 Atente-se a Sra. Gestora Judiciária, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 19 de janeiro de 2018.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45671 Nr: 1751-64.2014.811.0029

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS, MCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1751-64.2014.811.0029 (45671)

Vistos, etc.

 Recebo a petição de fl. 57 como embargos de declaração com efeitos 

infringentes.

Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes de 

sentença, interposto RUDINEI SALLET e MARCIA CRISTINA SCHLEMMER, 

requerendo o aditamento da sentença, uma vez que no acordo de divórcio 

consensual, deixaram de mencionar que a requerente voltaria a usar o 

nome de solteira.

Ministério Público deixou de opinar (fl. 59/60).

Decido.

A sentença de fls. 30 julgou a ação procedente, decretando o divórcio 

consensual, bem como a partilha de bens.

As partes requereram o aditamento da sentença, uma vez que no acordo 

de divórcio consensual, deixaram de mencionar que a requerente voltaria 

a usar o nome de solteira.

Assim CONHEÇO dos Embargos Declaratórios e, no mérito dou 

PROVIMENTO ao recurso, por economia processual, acrescentando à 

sentença a seguinte redação:

 “A requerente voltará usar o nome de solteira, qual seja MARCIA 

CRISTINA SCHLEMMER.

Oficie-se o Cartório competente para as averbações necessárias.”.

 Intimem-se as partes.

Após, independente de novas deliberações, arquivem-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 30 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28616 Nr: 120-56.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano P. de Moura - ME, Adriano Paula de 

Moura, Odair Rodrigues de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BACENJUD, na conta do executado (a), ADRIANO PAULA DE 

MOURA CPF: 014.725.711-50, ODAIR RODRIGUES DE MOURA CPF: 

162.294.361-91 no valor de R$ 65.371,97 (sessenta e cinco mil trezentos 

e setenta e um reais e noventa e sete centavos). A pretensão encontra 

amparo no disposto no artigo 854, caput, do Novo Código de Processo 

Civil, que expressamente trata sobre o tema: “Art. 854. Para possibilitar a 

penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a 

requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, 

determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que 

torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Como se 

observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia da parte 

executada, naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a eficácia 

da medida. Tal restrição de ciência naturalmente se estende a todo e 

qualquer pessoa que por ventura queira acesso aos autos pelo prazo 

necessário à resposta do pedido de bloqueio de valores. . Assim, 

necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos autos, até a 

resposta da penhora eletrônica (BacenJud). Aguardem-se os autos em 

gabinete a juntada da resposta da penhora on-line. Havendo o bloqueio 

frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do art. 854, §2º e 

seguintes, do Novo Código de Processo Civil. Findo o prazo sem que haja 

manifestação da parte interessada, certificado nos autos, intime-se a 

parte exequente para que se manifeste requerendo o que de direito. 

Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito. Às providências. Cumpra-se.Canarana, 11 de 

janeiro de 2018.Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 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): MURILLO LOBO E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/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: RAONI SALES DE BARROS - 

OAB:29478

 Vistos.

Considerando a petição de fls. 284/285, instruída pelos documentos de fls. 

286/324, vistas ao perito para prestar informações em 5 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 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): MURILLO LOBO E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/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: RAONI SALES DE BARROS - 

OAB:29478

 Vistos. Chamo o feito à ordem.

1. Acolho o pedido de fls. 540/541 e autorizo a substituição de síndico pelo 

Dr. Raoni Sales de Barros, OAB MT 20.608, conforme apresentado.

2. Promova-se a anotação, em sistema, do endereço da Administradora 

Judicial informado à fl. 541, quarto parágrafo.

3. Considerando as alegações de fls. 552/553 (artigo 57 da LRF) e ainda o 

REsp 1187404/MT, independente da garantia de créditos tributários, 

determino que seja expedido edital, contendo aviso aos credores sobre o 

recebimento do plano de recuperação judicial e de que poderão 

apresentar eventual objeção no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 53, p. 

único, da Lei 11.101/2005).

4. O edital deverá ser entregue à defesa da empresa em recuperação 

judicial, para que proceda a publicação em jornal local e no IOMAT.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58867 Nr: 331-19.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fritz Veiculos Ltda, Gilberto José Schonholzer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BACENJUD, na conta dos executados FRITZ VEÍCULOS LTDA, 

inscrita no CNPJ 09.666.373/0001-70 e GILBERTO JOSÉ SCHONHOLZER, 

inscrito no CPF: 495.631.221-00, no exato montante do débito atualizado 

às fls. 62/v. A pretensão encontra amparo no disposto no artigo 854, 

caput, do Novo Código de Processo Civil, que expressamente trata sobre 

o tema: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou 

em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar 

ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Como se observa do 

dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia da parte executada, 

naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a eficácia da medida. 

Tal restrição de ciência naturalmente se estende a todo e qualquer pessoa 

que por ventura queira acesso aos autos pelo prazo necessário à 

resposta do pedido de bloqueio de valores. . Assim, necessário se faz a 

decretação de sigilo provisório nos autos, até a resposta da penhora 

eletrônica (BacenJud). Aguardem-se os autos em gabinete a juntada da 

resposta da penhora on-line. Havendo o bloqueio frutífero, intime-se a 

parte executada para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar quanto à penhora, na forma do art. 854, §2º e seguintes, do 

Novo Código de Processo Civil. Findo o prazo sem que haja manifestação 

da parte interessada, certificado nos autos intime-se a parte exequente 

para que se manifeste requerendo o que de direito. Sendo a informação 

negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se no que entender 

de direito.Às providências. Cumpra-se.Canarana, 18 de dezembro de 

2017.Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58307 Nr: 3076-06.2016.811.0029

 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): CLARICE GOMES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o bloqueio do veículo GENERAL MOTORS/S10 

ADVANTAGE D ANO 2017, chassi 9BG138HU08C423352, placa 

NJU-8040, , cor PRETA, renavam: 00947548416, pelo sistema do 

RENAJUD.Intime-se o exequente.Às providências. Cumpra-se.Canarana, 

11 de janeiro de 2018.Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45311 Nr: 1448-50.2014.811.0029

 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: DEUZEL MARTINS DE OLIVEIRA

 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:

 Intimação da Parte Requerente na pessoa de seu Procurador Fabricio 

Gonçalves da Silveira, que a perícia médica do(a) requerente, será 

realizada pelo perito nomeado Doutor Dalvo da Silva Nascimento Júnior - 

CRM/ GO 5762, na Justiça Federal, Subseção de Barra do Garças,no 

Endereço: Av. Senador Valdon Varjão, nº. 3.494, Setor Industrial, Barra do 

Garças/MT no dia 23/02/2018, às 14:00 horas local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64372 Nr: 3486-30.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS E OSTROSKI LTDA - EPP, DIRCEU 

OSTROSKI, JOEL SEBASTIÃO BERNARDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos dos artigos 485, IV, 330, 783 e 925, 

todos do novo Código de Processo Civil.Deixo de condenar em honorários 

advocatícios em face a ausência de contraditório.Custas já 

recolhidas.Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o 

cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

entregando-se à exequente, caso tenha interesse, os documentos que 

instruíram a inicial, mediante termo e cópia nos autos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43312 Nr: 2225-69.2013.811.0029

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIAMA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., CONSEG 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:3.572/MT, Carlos Joaquim de Oliveira Franco - OAB:17916/PR, 

Luciana Sezanowski Machado - OAB:25.276/PR, Michelle Aparecida 

Ganho Almeida - OAB:38602/PR

 Vistos,

Do compulsar dos autos, verifica-se às fls. 488 que foi postergado a 

designação de audiência de instrução até a conclusão do laudo pericial.

Observa-se também que foi adiada a análise das preliminares para que 

estas fossem realizadas durante a audiência de instrução, oportunidade 

que diante das provas produzidas nos autos (laudo técnico pericial, prova 

documental e testemunhal) fosse decidida as questões processuais 

pendentes, nos termos do artigo 357, §3º, do NCPC.

Não obstante, após saneamento, realizado em cooperação com as partes, 

ante a complexidade em matéria de fato ou de direito, seria oportunizado 

as partes nova chance para tentativa de entabularem um acordo.

Desta feita, após conclusão do laudo técnico pericial, volva-me os autos 

conclusos para designar audiência de conciliação, instrução e julgamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47926 Nr: 552-70.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALOISIO DE SOUZA

 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:

 Intimação da Parte Requerente na pessoa de seu Procurador Fabricio 

Gonçalves da Silveira, que a perícia médica do(a) requerente, será 

realizada pelo perito nomeado Doutor Dalvo da Silva Nascimento Júnior, na 

Justiça Federal de Barra do Garças/MT, no dia 23/02/2018, às 14:00 horas 

local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49993 Nr: 1772-06.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderci Schemberg

 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:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente na pessoa de seu Procurador Wilson 

Massaiuki Sio Junior

Sueli Vieira de Souza, que a perícia médica do(a) requerente, será 

realizada pelo perito nomeado Doutor Dalvo da Silva Nascimento Júnior, na 

Justiça Federal, Subseção de Barra do Garças/MT, no dia 23/02/2018, às 

14:00 horas local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51389 Nr: 2489-18.2015.811.0029

 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): Sonia Margareth Pereira Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayana Gonçalves Rosa - 

OAB:OAB/GO 36.692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em desfavor de Sonia Margareth Pereira Parreira.

Conforme se depreende dos autos, a parte requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 42/42-v).

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação e 

julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Proceda-se com eventuais baixas nos sistemas de restrições que tenham 

atingido o veículo, objeto da presente demanda, bem como com o 

recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão expedido.

 Custas pela parte autora.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes
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 Cod. Proc.: 63133 Nr: 2759-71.2017.811.0029

 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): MAURISSEIA WEIRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, 

do conteúdo da certidão do Sr. Oficial de Justiça, mencionando que a 

parte requerida não foi encontrado no endereço, constante na inicial. 

"Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Mandado de Busca e 

Apreensão, compareci na Rua Rio Branco, nº 1.287 e no atual endereço 

na Avenida Paraná, nº 1.028 A - Centro, dia 15/01/18 às 12h05 e dia 

17/01/18 às 17h45, e ali estando, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À 

APREENSÃO do veículo placa ONL0114 em virtude de não ser localizado 

no local, segundo a requerida Maurisseia Weirich, ela vendeu o veículo a 

terceiros, não informando sua atual localização. É o cumpre certificar.

Vânia Severino Gonzaga

Oficial de Justiça

Mat. 27128"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64866 Nr: 46-89.2018.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILLAR S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SCHWARTZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650, DARCI NADAL - OAB:OAB 30.731, DARCI NADAL JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 166.513, VITO MAUTONE - OAB:OAB/SP 42.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador CLEUZA ANNA COBEIN

DARCI NADAL

DARCI NADAL JÚNIOR

VITO MAUTONE, para que providencie o depósito da Diligência, conforme 

certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: " Certifico para os 

devidos fins que, de acordo com a Portaria 053/2016 e Provimento 

004/2015 – CGJ, faz-se necessário o recolhimento de R$ 377.80 

(trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), conforme 

quilometragem a ser percorrida (2 Oficiais de Justiça), (4) e atos (citação) 

para cumprimento da diligência do r. mandado.

Deverá ser gerada a guia de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante 

de pagamento para este Juízo.

Canarana-MT, 26 de janeiro de 2018

Luis Elemar Pfeifer

Oficial de Justiça

Mat. 4245"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50840 Nr: 2183-49.2015.811.0029

 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: CCB, AVCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Valeriano dos Passos 

- OAB:OAB/MT 2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte Autora na pessoa de seu Procurador Dr. 

Tarcísio Valeriano dos Passos para que se manifeste nos autos sobre a 

nota devolução do Cartório de fls. 43 no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50478 Nr: 2014-62.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIOLA WILLERS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte Autora na pessoa de sua Procuradora Drª 

Fabiola Willers para que comprove nos autos a distribuição da Ação via 

PJE no Juizado Especial no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61983 Nr: 2084-11.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENILDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS ROMERA LTDA, BANCO LOSANGO 

S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:OAB 19418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A MT, DIOGO LOPES VILELA BERBEL - 

OAB:41766, Gustavo Rezende Mitne - OAB:52997

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador JORGE GUSTAVO WINTER, para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas 

pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 61/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49777 Nr: 1685-50.2015.811.0029

 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): Carlos Augusto Prado Lico Filho, Carlos 

Augusto Prado Lico, Danilva Jose da Silva Prado Lico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador Dr. Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli e Drª 

Fabiula Muller koenig, para que providencie o depósito a complemtação da 

Diligência, conforme certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: 

Certifico por fim que, em face de terem sido realizadas diligencias 

complementares, no endereço informado na Certidão do Oficial de Justiça, 

solicito a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

complementação da diligencia no valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais), 

conforme a quilometragem percorrida e atos para cumprimento do 

mandado, 10 (dez) atos, a serem pagos conforme portaria de nº 006/06. O 

depósito deverá ser efetuado somente através do caixa interno, como 

identificador o número do Código do Processo, Agência 1319-6 do Banco 

do Brasil de Canarana-MT, Conta Corrente 14774-5, Oficiais de Justiça – 

Diligência, CNPJ 00.059.563/0001-55, devendo ser encaminhado o 

comprovante do depósito para este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62281 Nr: 2256-50.2017.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EMRICH CAMPOS - 

OAB:3259/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinomar Gomes Xavier - 

OAB:12.599 GO

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, 
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do conteúdo da certidão do Sr. Oficial de Justiça, mencionando que a 

parte requerida não foi encontrado no endereço, constante na inicial. " 

Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro do ano de 2017 (dois mil e 

dezessete), nesta cidade e Comarca de Canarana/MT, em cumprimento ao 

mandado de Penhora e demais atos, extraído dos autos de Execução para 

Entrega de Coisas, CP nº 2256-50.2017, código 62281, em que Comercio e 

Indústrias Brasileiras Coinbra S/A, move em desfavor de Edson Guilherme, 

compareci à Fazenda Progresso, Bairro Rural, e ali estando, após as 

formalidades legais, passei a PROCEDER A PENHORA em bens de 

propriedade do devedor Sr. Edson Guilherme, conforme segue: 01 (uma) 

área de terras localizada neste Município e Comarca de Canarana-MT, com 

435,60ha (quatrocentos e trinta e cinco, hectares vírgula sessenta), 

devidamente matriculada no CRI desta Comarca sob o nº 9.460, área de 

terras de agricultura e mata nativa, avaliada em R$ 7.000,00 (sete mil reais 

por hectare), perfazendo valor total de R$ 3.049.200,00 (Três milhões, 

quarenta e nove mil e duzentos reais). Feita a penhora, nomeei Depositário 

do bem penhorado o executado e proprietário do imóvel Senhor Edson 

Guilherme, portador do RG: 3.753.436 SSP/GO e CPF 831.758.571-91, 

deixo de intimá-lo porque o mesmo não foi localizado na Fazenda 

Progresso, endereço mencionado nos autos. E para ficar constando, 

lavrei o presente auto que, lido e achado conforme, vai devidamente 

assinado por mim, Oficiala de Justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 13906 Nr: 1801-71.2006.811.0029

 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: Percila Grings

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Quido Grings

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte Inventariante na pessoa de seu Procurador Dr. 

Edson Rocha para que se manifeste no prazo de 15 dias das informações 

que constam nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41679 Nr: 497-90.2013.811.0029

 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): Salomão Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - OAB:PF 1873226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, Kátia Alessandra Fávero Alves - OAB:167929/SP, 

Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s:) Requerida : 

na pessoa de seu procurador Celso Martin Spohor, Moacir Jesus Barboza, 

Kátia Alessandra Fávero Alves, para que se manifestem, no prazo legal, 

acerca do retorno dos autos da instancia recursal, requerendo o que for 

cabível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60115 Nr: 1074-29.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DA SILVA SOARES, JORGE LUIS 

PEREIRA DAS CHAGAS, JOHN MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 Certifico que intimo a parte Requerida Jorge Luis Pereira das Chagas na 

pessoa de seu Procurador Dr. Dimitri de Mello Minucci para que apresente 

a sua Defesa Prévia no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26556 Nr: 423-07.2011.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenicia Rufina Rosa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaimbé Maquinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s:) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Antonio Carlos de Souza, Márcio Rogério Paris, 

Melchior Fülber Caumo, e Requerido: na pessoa de seu procurador Lúcia 

Helena Rodrigues da Silva Bensi, para que se manifestem, no prazo legal, 

acerca do retorno dos autos da instancia recursal, requerendo o que for 

cabível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44989 Nr: 1207-76.2014.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Francisco de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR LEOPOLDINO 

- OAB:14.291-A/MT, KARULLINY NEVES DA SILVA - OAB:19.075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - 

OAB:OAB/MT-9108

 Certifico que intimo as partes na pessoa de seus Procuradores Dr. 

Fernando César Leopoldino, Karulliny Nevesa da Silva e Dr. Tiago Luis 

Bortolini para que se manifestem sobre o Laudo da perícia juntado aos 

autos em fls. 94/126.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 23048 Nr: 854-75.2010.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edison Wisch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Rodriguez - 

OAB:8795, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s:) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Wilson Massaiuk Sio Junior

Wilson Massaiuki Sio Junior, e Requerido: na pessoa de seu procurador 

Gustavo Amato Pissini

Sandro Pissini Espíndola

Ana Paula Alves Moreira da Silva

Daniela Magagnato Peixoto

Douglas Augusto Fontes França

André Costa Ferraz

Sérvio Tulio de Barcelos

José Arnaldo Janssen Nogueira, para que se manifestem, no prazo legal, 

acerca do retorno dos autos da instancia recursal, requerendo o que for 

cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58769 Nr: 272-31.2017.811.0029

 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: ANDERSON ROSA ANTUNES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte Autora na pessoa de sua Procuradora para 

que se manifeste sobre a petição juntada em fls. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61431 Nr: 1804-40.2017.811.0029

 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: CDCDLADADAEX-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador ANDRE DE ASSIS ROSA, para que 

providencie o depósito da Diligência, conforme certidão do Oficial de 

Justiça a seguir transcrita: Certifico para os devidos fins, que a 

quantidade de atos para o cumprimento do mandado de diligência é de 01 

ato, + 20km, perfazendo o valor de R$ 50,50 (cinquenta reais, cinqüenta 

centavos reais), a ser pago conforme portaria de nº 06/06 e planilha de 

zoneamento. O deposito deverá ser efetuado somente através do caixa 

interno, como identificador o número do Código do Processo, Banco do 

Brasil, Agência 1319-6, Conta Corrente 14774-5 – Oficiais de Justiça – 

Diligência, CNPJ 00.059.563/0001-55, devendo ser encaminhado o 

comprovante de depósito para este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 40008 Nr: 1212-69.2012.811.0029

 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: Delzuita Rosa Lima

 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:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Fabricio Gonçalves da Silveira, para que se 

manifeste, no prazo legal, acerca do retorno dos autos da instancia 

recursal, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46476 Nr: 2376-98.2014.811.0029

 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: FLK, KWK, MPK, SKK, AAK, NRK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDKMK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2376-98.2014.811.0029 – Código: 46476

Vistos,

 Trata-se de Alvará Judicial formulado por Farato Lucas Kalapalo e outros, 

todos menores representados por sua genitora Akua Afia Kuikuro.

À fls. 85/86, foi determinada a expedição do alvará judicial em prol dos 

requerentes.

Os requerentes apresentaram prestação de contas às fls. 119/163.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pelo 

arquivamento dos autos.

Desta feita, cumprida todas as determinações, arquiva-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Canarana-MT, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54577 Nr: 1036-51.2016.811.0029

 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): Walter Lopes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Autos n.º 1036-51.2016.811.0029 – Código: 54577

Vistos,

 Da análise dos autos verifico que a manifestação escrita apresentada às 

fls. 153/160 veio desacompanhada de procuração, desse modo, determino 

a intimação via Diário da Justiça Eletrônico, do causídico subscritor da 

petição para que colacione aos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas procuração que outorgue-lhe poderes para representar a requerida, 

sob pena de desentranhamento da peça de defesa.

Intime-se. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50134 Nr: 1822-32.2015.811.0029

 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): Antonia Vieira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:Mat. 2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Gonçalves da 

Silveira - OAB:8.625-A-MT

 Vistos, etc.

Cumprida todas as deliberações, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações pertinentes.

Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44534 Nr: 825-83.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Vistos,

1. EDVALDO RIBEIRO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi condenado à 

pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de prisão simples.

2. Ás fls. 107. foi acostada aos autos certidão constando o total da pena e 

seu cumprimento integral.

3. De forma equivocada foi proferido despacho em fs. 109/109vº 

determinando a regressão cautelar do reeducando, com consequente 

expedição de mandado de prisão, quando o correto seria extinguir a 

punibilidade do agente por ter cumprido integralmente a pena que lhe fora 

aplicada.

3. Diante do exposto, DECLARO EXTINTO A PUNILIBIDADE do recuperando 

EDVALDO RIBEIRO DE SOUZA pelo CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA.

 4. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas 

e anotações de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84891 Nr: 3271-06.2016.811.0024

 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: Nilton de Carvalho Amazonas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Luiz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dâmaris Alves Chaves - 

OAB:12377

 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 a contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31922 Nr: 1298-60.2009.811.0024

 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: Erenice Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, Rosângela da Silva Capelão - OAB:8944-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alexandre Oliveira 

da Silva - OAB:Mt.14039

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a 

advogada FRANCIELI BRITZIUS dos termos da decisão transcrita: "Vistos. 

intime-se pessoalmente a advogada acima para devolver os autos de cód. 

31922, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de crime de desobediência e 

busca e apreensão de autos. Acompanhe a Sra. gestora o andamento da 

precatória e, em caso de nova inércia da advogada, certifique-se e 

encaminhe-se cópia deste procedimento ao delegado de polícia, 

requisitando-se TCO. Após, conclusos para análise de busca e apreensão 

e comunicação à OAB. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96353 Nr: 4156-83.2017.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristeu Bertolin, IVETE DE FATIMA FERST 

BERTOLIN, Adir Enar de Vlieger, Empreendimentos Agrícola e Pecuária 

Santa Rosa Ltda., Comercial Agropecuária Santa Rosa Ltda, Arlindo 

Casola, Elaine Arenhart de Vlieger.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de avaliação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96389 Nr: 4173-22.2017.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Martins da Costa Swaner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93194 Nr: 2549-35.2017.811.0024

 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: Carolina Stefany Tostes, Sérgio Rezende Imóveis ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSÉ BARBOSA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 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, 

tendo em vista que transcorreu o prazo solicitado para suspensão do 

feito, devendo informar o atual endereço do requerido para efetivar a 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72877 Nr: 1483-88.2015.811.0024

 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: Muner e Silva Ltda - EPP BRASILEIRO, Santana 

Artefatos de Cimento, TRES IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES 

LTDA, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:5351-E/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9779, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - OAB:309115, 

LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - OAB:8000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...DETERMINO a suspensão da alienação do imóvel localizado no Bairro 

Santa Cruz, Rod. MT-251, km 1, Chapada dos Guimarães, sob as 

matrículas 14.759 e 15.241, Primeiro Registro Imobiliário.Esse é o 

entendimento dos Tribunais Superiores:“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

Pretensão de reforma da decisão que afastou pedido de suspensão de 

leilões de bens penhorados da agravante sob argumento de que as 

alienações trariam enormes prejuízos ao seu processo de recuperação e 

aos credores, créditos e indivíduos dele dependentes – Cabimento – 

Hipótese em que a suspensão é permitida com o fim de ver cumprido o 

plano de recuperação judicial – ...).Por outro lado, advirto que as 

recuperandas devem prestar todas as informações a respeito de suas 

operações ao administrador judicial, enquanto perdurar este processo, 

sobretudo para que o auxiliar do juízo possa cumprir adequadamente as 

suas obrigações previstas no art. 22, II, a e c, da LRF.Por fim, nos termos 

do art. 57 da LRF, a recuperanda deverá se manifestar nos autos, em 5 

(cinco) dias, assim como cumprir as determinações supra acerca do 

imóvel e da dívida.Oficie-se via e-mail: edvaldo@milanleiloes.com.br, ou via 

sedex com aviso de recebimento (AR) para o Endereço Rua Quatá, n. 733, 

Vila Olímpia, São Paulo, CEP 04546-044, bem como, deverão os 

advogados da recuperanda informar a presente decisão, se for o caso, 

pessoalmente, no juízo que determinou a alienação, uma vez que ausente 

tal informação nos autos.Após, com a juntada da manifestação, colha-se o 

judicioso parecer da representante do Ministério Público, retornando os 

autos imediatamente conclusos para análise da homologação do plano.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83585 Nr: 2701-20.2016.811.0024

 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 S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULIP COMERCIO E SERVIÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/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 quanto a certidão do oficial de justiça, 

informando a impossibilidade de proceder a citação da Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77487 Nr: 135-98.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gláucia Larroyed Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli APARECIDA DA COSTA 

- OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 Vistos, etc.

 Analisando a impugnação apresentada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, nos autos da ação de execução ajuizada por CLÁUDIA 

LARROYED OLIVEIRA, verifica-se que, conquanto tenha sido alegado 

excesso na execução, não cuidou o impugnante/executado de justificar 

em quais pontos o cálculo da exequente estaria errado, apresentando tão 

somente sua memória de cálculo.

 Portanto, carece a manifestação de causa de pedir remota, já que, não 

indicando os fundamentos jurídicos e/ou contábeis para o alegado 

excesso na execução, sua rejeição se impõe.

CONCLUSÃO

I. Diante do exposto, REJEITO as arguições apresentadas pela parte 

executada, homologando o cálculo apresentado pela parte 

exequente/impugnada, no montante de R$ 34.057,57 (trinta e quatro mil 

cinquenta e sete reais cinquenta e sete centavos).

 II. Ademais, tendo me vista que o valor devido inviabiliza a expedição de 

requisição de pequeno valor, nos termos do art. 87, II, da Constituição 

Federal, intime-se a parte exequente para que, caso queira, no prazo de 5 

(cinco) dias, renuncie expressamente ao excedente aos 30 (trinta) 

salários mínimos, correspondente a R$ 28.620,00 (cinte e oito mil 

seiscentos e vinte reais), sob pena de expedição do precatório para 

recebimento, o que desde já determino em caso de silêncio.

 III. Havendo renúncia, expeça-se a respectiva Requisição de Pequeno 

Valor, nos termos do art. 910, §3º c/c art. 535, §3º, II, ambos do CPC 

(provimento nº 11/2017-CM).

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 60758 Nr: 1283-52.2013.811.0024

 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: Josefa Mendes dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, constata-se que 

as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22.3.2018, às 

15h30m.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes 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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79621 Nr: 1025-37.2016.811.0024

 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: SANDRA MARLENE PEREIRA DE ALMEIDA 

HELLEBRANDT, FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE RANE MIRANDA JULIO - 

OAB:21175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerida via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto ao pedido de desistência da presente 

ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101736 Nr: 350-06.2018.811.0024

 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: Andrelina Burgo da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. 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, ao 

analisar o extrato de restrição de crédito, que foi emitido após consulta do 

CPF do reclamante junto ao sistema do SPC, cujo acesso foi 

disponibilizado pela CDL ao TJMT (conforme informação do extrato de 

consulta anexo), verifica-se a existência de outra(s) negativação(ões) 

creditícia(s) além da contestada por meio desta ação, o que torna 

inexistente o perigo de dano, na medida que a concessão da liminar não 

surtirá efeito prático algum.Ademais, também há outra(s) restrição(ões) de 

crédito cuja inclusão é anterior à questionada nos autos, não havendo 

qualquer menção ou prova no sentido de que seja(m) ilegítima(s), o que, 

em sede cognição sumária, resulta na ausência do fumus bonis juris, 

consoante exegese da Súmula n° 385 do STJ, que dispõe que: “da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.”Desta feita, ausentes os requisitos 

necessários, INDEFIRO o pedido de liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102005 Nr: 483-48.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->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: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvino José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e estando suficientemente comprovada a mora da 

parte devedora/requerida, defiro a liminar de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado nas 

mãos de representante legal da parte requerente mediante autorização 

nos autos.Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação da 

parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, 

efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o 

bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do 

Decreto-Lei n° 911/69).Consigne-se, que o prazo para o devedor 

fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da execução da 

liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que tenha efetuado o 

pagamento do débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do Decreto-Lei 

911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004).Desde já, defiro 

re forço po l i c ia l ,  caso  se ja  necessár io .  Expeça-se  o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 3322 Nr: 815-11.2001.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais Intimado a Advogada Dra. Marli Aparecida da Costa 

OAB/MT 29930/0, pela Imprensa, para que devolva os autos acima 

identificados, que se encontram em seu poder desde20/9/2017, no prazo 

de 03 dias em cumprimento ao art. 431 da CNGC, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74952 Nr: 2388-93.2015.811.0024

 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: João Felismino Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MENDES MIRANDA 

DE BRITTO - OAB:OAB/MT 20.189-A, Mayara Bendô Lechuga Goulart 

- OAB:20191/A, NAYRA MARTINS VILALBA - OAB:OAB/MT 20.190-A

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para 

determinar a manutenção do fornecimento de energia elétrica, com relação 

aos débitos discutidos nos autos, ratificando a liminar deferida 

inicialmente. Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente processo.Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais e em honorários 

advocatícios em favor da Defensoria Pública que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), os quais deverão ser 

destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública 

do Estado – FUNADEP, na forma do art. 179, inciso I, da Lei Complementar 

Estadual n° 146/2003.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.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, certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75561 Nr: 2646-06.2015.811.0024

 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: Valdecira Francisca da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:16237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) DECLARAR 

a inexistência de débito questionado pela parte reclamante;b) CONDENAR 

a parte reclamada a recompor DANOS MORAIS em favor do reclamante 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser reajustado 

monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês, sendo ambos a 

partir desta condenação.Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, julgo extinto o processo com resolução de mérito. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, com 

fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015, fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação. 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, certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76157 Nr: 2899-91.2015.811.0024

 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): RAQUEL DE CASTRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar as partes via DJE, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, , especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77372 Nr: 65-81.2016.811.0024

 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: Edimar Rodrigues da Costa, Maria Aparecida da Silva 

Souza, Onesio Moreira de Souza, Wellita Cristina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198 - MT

 (...)Ademais, não se verifica inépcia na inicial, já que a questão referente 

à forma de vínculo é matéria afeta ao mérito da demanda, de modo que a 

referida informação não torna a inicial inepta, mas, sim, implica nos efeitos 

jurídicos da pretensão apresentada, uma vez que não impede o 

processamento e julgamento do feito. Por outro lado, não há que se falar 

em ilegitimidade ativa, em razão de ter sido demonstrado, ainda que de 

forma mínima, admissão e exoneração no cargo de agente comunitário de 

saúde rural por parte do Município de Nova Brasilândia. Portanto, possuem 

legitimidade para postular a nulidade dos atos de exoneração e demais 

pedidos correlatos. Dessa maneira, AFASTO as preliminares levantadas. 

Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes para esta 

fase processual, de modo que DECLARO saneado o processo.Por fim, 

defiro a produção da prova documental requerida pelos autores. Desse 

modo, intime-se o Município de Nova Brasilândia/MT, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia dos contratos celebrados com 
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os requeridos, de suas fichas funcionais, nas quais contenha data e 

forma de ingresso no serviço público, cópia de eventual certame realizado 

para admissão, seu respectivo resultado e homologação e dos atos de 

exoneração. Com a juntada dos referidos documentos, intimem-se os 

autores para que manifestem em igual prazo, nos termos do art. 436 c/c 

art. 437, § 1°, do CPC. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95399 Nr: 3608-58.2017.811.0024

 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: VSDS, Darcilene Paula de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, IMPULSIONO o presente Feito, em cumprimento as 

determinações legais e ao art. 1238 da CNGC mantendo-o suspenso pelo 

prazo de 90 (noventa) dias, a iniciar-se nesta data. Decorrido o prazo, 

intimar a parte a dar andamento aos autos no prazo de 05 (cinco) dias e 

praticar as diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 43005 Nr: 621-25.2012.811.0024

 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: MDPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalo de Souza Silva - 

OAB:OAB/MT 19.148, Marli Dantas do Nascimento - OAB:OAB/MT 

21.781/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da inventariante, pela 

imprensa, para no prazo de 15 dias manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, tendo em vista seu desarquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37788 Nr: 178-11.2011.811.0024

 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: ACdN, Alaerte Luiz de Freitas, Creuzenilda Nunes 

Nascimento de Freitas OU Creuzenilda Nunes Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Vida e Previdência S . A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B, PABLO 

RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 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, providenciar o recolhimento das custas processuais, 

calculada à fl. 218.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17986 Nr: 683-41.2007.811.0024

 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. 341.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17990 Nr: 672-12.2007.811.0024

 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. 283.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-09.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAMIRES FONSECA (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)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovente e requereu a assistência judiciária gratuita. Dessa forma, por 

economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 7 de 

fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de 

Secretaria

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 18/2018-CA

 A Drª. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Forum desta Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc.,

 Considerando o termo do Ato nº 84/2018-DRH, em que concede a 

servidora Aparecida Fátima Fraccari Canova, matrícula 4177, Técnica 

Judiciária designada para exercer a função Gestora Judiciária Substituta 

do Juizado Especial Cível e Criminal, aposentadoria voluntaria com 

proventos integrais, publicado no DJE em 06/02/2018.

 RESOLVE:

REVOGAR a Portaria 088/2013-CA que, designou a servidora Aparecida 

Fátima Fraccari Canova, matrícula 4177, para exercer a função de 

Gestora Judiciaria Substituta do Juizado Cível e Criminal desta Comarca, a 

partir de 07 de fevereiro de 2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Colide 06 de fevereiro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito e Diretora do Forum

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001316-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A C P MORAES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001316-31.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: A C P MORAES - ME Vistos, etc. Trata-se de Ação de busca 

e apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 

em face de A C P Moraes – ME, ambos qualificados nos autos. Com a 

petição inicial vieram os documentos. Este juízo recebeu a inicial ao ID 

9316279, determinando a expedição do mandado de busca e apreensão, 

que ocorreu ao ID 10886117, na data de 27/11/2017. O requerido 

apresentou contestação ao ID 10899231, alegando em síntese, que a 

requerida, após cobrança extrajudicialmente via telefone pela parte autora, 

efetuou a consignação extrajudicial em instituição financeira do valor 

devido, na data de 07/07/2017, e que a requerente obteve ciência do 

depósito na data de 18/07/2017, e ainda sim intentou a presente ação na 

data de 31/07/2017. Requer ao final, a extinção do feito ou a 

improcedência da ação, revogação da medida liminar e a condenação da 

parte autora a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e 

litigância de má fé. Impugnada a contestação ao ID 11260631, o 

requerente rebateu os argumentos do requerido e pugnou pela 

transferência do valor depositado mediante consignação extrajudicial, com 

a consequente extinção do feito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 1) Inicialmente, cumpre anotar, que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I e II, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, não 

havendo 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 previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349. 2) AFASTO de plano a preliminar de ausência 

de interesse processual ante o pagamento do débito, uma vez que se 

confunde com o mérito e neste será apreciado. 3) No tocante à preliminar 

de ausência de interesse processual ante a irregularidade da notificação 

extrajudicial, verifica-se que o artigo 2º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/69, 

prevê: A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento 

e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Grifei. 

Desta feita, ressalta-se que a nova redação do referido artigo, revogou a 

necessidade da carta registrada ser expedida por intermédio do Cartório 

de Títulos bastando que a notificação extrajudicial, mesmo que enviada por 

escritório de advocacia, seja entregue no endereço do devedor, mesmo 

que não recebida por ele pessoalmente, o que verifico devidamente 

comprovado ao ID 9202919. Portanto, AFASTO a preliminar em questão. 4) 

Superadas as preliminares e avançando no mérito, extrai-se dos autos 

que a requerida após notificada extrajudicialmente, em 29/05/2017 (ID 

9202919), efetuou o pagamento da dívida através da consignação 

extrajudicial em instituição financeira na data de 07/07/2017, tendo como 

data de notificação do credor 18/07/2017, devidamente comprovada ao ID 

10899323, todavia a parte autora intentou a presente ação de busca e 

apreensão em 31/07/2017, sendo o veículo apreendido em 27/11/2017 (ID 

10886117). Nesse contexto, verifica-se que o valor devido descrito na 

petição inicial já havia sido pago antes mesmo do ajuizamento da ação, 

desta feita não merece razão o requerente, de modo que o julgamento de 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 5) No pertinente ao 

pedido de restituição em dobro ante a cobrança indevida de valor já 

quitado, em que pese não tenha sido nominado pela defesa, verifica-se 

que trata de pedido contraposto e neste termos será apreciado, até 

porque tenho por admissível tal pedido, em caso de ação de busca e 

apreensão ajuizada indevidamente. Nesse sentido, segue o entendimento 

esposado pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, em recente julgado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO 

AUTOR APÓS PEDIDO CONTRAPOSTO - PRELIMINAR REJEITADA - 

AJUIZAMENTO INDEVIDO DA AÇÃO - DÉBITO QUITADO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Descabido alegar 

cerceamento de defesa quando após o pedido contraposto formulado pelo 

réu o autor se manifesta diversas vezes nos autos, mas deixa de se 

pronunciar sobre eles. Caracteriza ato ilícito o ajuizamento de Ação de 

Busca e Apreensão quando o débito está quitado, pois gera dor, 

humilhação, vexame e dissabores ao consumidor adimplente, sobretudo 

quando há a apreensão do veículo.  (Apelação n º 

0026911-21.2015.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado do TJMT, Rel. 

Rubens de Oliveira Santos Filho. j. 26.07.2017, DJe 28.07.2017). Grifei. 

Destaca-se, também, julgado da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 

Alagoas, conforme segue: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE BUSCA E APREENSÃO. 

COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO ADMITIDO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO A QUO. 

DATA DO ARBITRAMENTO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. (Apelação nº 0022834-51.2009.8.02.0001, 3ª Câmara Cível do 

TJAL, Rel. Domingos de Araújo Lima Neto. j. 24.09.2015). Nessa toada, 

merece razão a requerida, conforme já dito, após notificada 

extrajudicialmente em 29/05/2017 (ID 9202919) efetuou o pagamento da 

dívida através da consignação extrajudicial em instituição financeira na 

data de 07/07/2017, tendo como data de notificação do credor 18/07/2017, 

devidamente comprovada ao ID 10899323, porém a parte autora intentou a 

presente ação de busca e apreensão em 31/07/2017, sendo o veículo 

apreendido em 27/11/2017 (ID 10886117). Assim, condeno a parte autora 

à restituição dos valores cobrados indevidamente, pois já quitados pela 

parte requerida. 6) E, por fim, quanto à propalada litigância de má-fé da 

parte autora, ventilada pela parte requerida em sua contestação, tem-se 

que não é possível se extrair na conduta da parte requerente uma 

tentativa ardilosa de movimentar a máquina judiciária do Estado de forma 

irresponsável. Não se materializa, destarte, nenhuma das hipóteses 

contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Aliás, “A aplicação de 

penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente 

identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a 

parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e 

defesa).” (STJ – 3ª Turma Cível. Resp. nº 906269/BA (2006/0248923-0). 

Rel. Humberto Gomes de Barros. Julg. 16.10.2007, unânime.) Portanto, não 

exsurge dos autos prova de que a parte autora tenha agido com dolo no 

processo, inclusive com informações inverídicas, motivo pelo qual não se 

mostra possível a condenação desta por litigância de má-fé. Sendo assim, 

extinto o feito, com julgamento do mérito, pelo que JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da ação de busca e apreensão que o Bradesco Administradora 

De Consórcios Ltda. move em face de A C P Moraes – Me e, também, para 

julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, razão pela qual 

CONDENO Bradesco Administradora De Consórcios Ltda. a restituir em 

dobro dos valores cobrados indevidamente formulados na petição inicial, 

no importe de R$ 3.724,10 (três mil setecentos e vinte e quatro reais e dez 

centavos), valor esse que deverá ser corrigido monetariamente, pelo 

índice INPC, a partir da data do depósito em consignação, a saber: 

07/07/2017, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação nestes 

autos. Ante a presente sentença, REVOGO a liminar concedida ao ID 

9316279, e consequentemente, DETERMINO a restituição imediata do 

veículo apreendido para a parte requerida. Quanto ao pedido da parte 

autora, para que os valores consignados sejam transferidos para conta 

judicial vinculada, INDEFIRO, uma vez que, os valores estão disponíveis 

para saque, sendo desnecessário qualquer determinação nesse sentido 

deste juízo. No mais, CONDENO a parte autora, ainda, no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerida 

que, atendendo aos critérios do art. 85, do CPC/2015, fixo em 20% sobre o 

valor da condenação. Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder/MT, 06 de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50516 Nr: 1235-80.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO JOSÉ DA SILVA, CARMELINDA TEGANHI DA 

SILVA

 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:

 : INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. (Oficio(s) COREJ), e 

em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal expedição, sendo necessário que seja conta corrente e 

não poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42481 Nr: 3490-16.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDICE ALENCAR SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, Dr. Silvio Luiz Tietz, 

da parte dispositiva da decisão de fls. 211/212 a seguir transcrito: "(...). 

Decido. 1 – Inicialmente, cumpre salientar que a r. decisão de fl. 204, foi 

proferida de maneira equivocada, pois, a parte autora não pugnou pelo 

cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de 

pagar quantia certa, mas sim, que reconhece obrigação de fazer. 

Portanto, revogo a decisão sobredita. 2 – A fim de dar regular 

prosseguimento ao feito, e atendendo aos requerimentos formulados pelo 

autor, INTIME-SE a parte executada para satisfazer a obrigação de 

co0nverter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez 

determinada em sentença, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e 

até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1º do CPC. 3 – 

Por fim, e sem prejuízo ao acima exposto, EXPEÇA-SE os respectivos 

ofícios requisitórios, concernentes ao cumprimento de sentença que 

reconheceu a obrigação de pagar quantia certa, já determinado pela r. 

decisão de fls. 196-197. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Colíder 

– MT, 23 de agosto de 2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108957 Nr: 3813-35.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALVES DA SILVA, VANDERLEI 

RAMOS DA CRUZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 3813-35.2017.811.0009 – Código nº. 108957

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor dos acusados, 

não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de 

modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 

397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

13h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, os interrogatórios dos réus;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE 

os policias militares e Civis arrolados como testemunhas;

3) INTIMEM-SE os acusados, para que compareça à audiência ora 

designada e ainda para serem interrogados;

 4) REQUISITEM-SE a condução dos acusados, vez que estão presos;

 5) INTIME-SE o réu Ederson Alves da Silva para que, em 05 (cinco) dias, 

constitua novo advogado ou, sendo o caso, manifeste o desejo de ser 

representado pela Defensoria Pública, visto que houve renuncia pelo 

patrono anterior (fl. 134).

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 25 de janeiro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98004 Nr: 787-63.2016.811.0009

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RIBEIRO MOTA - 

OAB:10491-B

 Autos nº. 787-63.2016.811.0009 – Código nº. 98004

Decisão

Vistos, etc.

Inicialmente, anoto que, os argumentos lançados pela defesa do réu em 

sua resposta acusação demandam análise aprofundada o que entendo 

não ser o momento processual adequado para sua verificação, vez que 

estar-se-ia antecipando o mérito.

Posto isso, não foi arguido qualquer preliminar que influencie no 

recebimento da denúncia, de modo que não se evidencia qualquer das 

hipóteses de incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 24 de abril de 2018, às 

13h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE 

eventuais policias militares e Civis arrolados como testemunhas;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder/MT, 31 de janeiro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 26970 Nr: 1731-27.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875, Nevio Pegoraro - OAB:MT 6.904 B

 À vista do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DANIEL ALVES DA SILVA, em razão da 

prescrição da pretensão executória, com fundamento no art. 107, inciso 

IV, c.c. art. 109, inciso IV, e art. 113 do Código Penal.Ciência ao Ministério 

Público e a Defesa.Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 16 de 

janeiro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100498 Nr: 2538-85.2016.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDC, VPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RALF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 Autos n°. 2538-85.2016.811.0009 – Código n°. 100498

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de medidas protetivas deferidas em favor de VANESSA 

PARTEZANI GARCIA em face de RAFAEL APARECIDO LUCAS FERREIRA, 

partes qualificadas.

À fl. 237 consta certidão relatando que decorreu o prazo de 06 (seis) 

meses, sem que a vítima tenha manifestado interesse na manutenção das 

medidas protetivas.

O Ministério Público pugnou pela revogação das medidas protetivas (fl. 

237), alegando que na ação penal de código 103249 que versa sobre os 

fatos, o parquet requereu a absolvição de Rafael Aparecido Lucas 

Ferreira e ainda por entender que o aparato estatal está sendo utilizado 

como forma de vingança pela vítima.

 Vieram-me os autos conclusos.

Relatados. Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento imediato. Explico.

Não obstante a integridade física e a vida cuidarem-se a bem da verdade, 

de direitos indisponíveis, no presente caso que se descortina, não mais 

subsistem razões para prosseguir com o presente procedimento, haja 

vista o lapso temporal que a vítima permaneceu inerte acerca da 

continuidade das medidas protetivas, bem como considerando o 

requerimento do Ministério Público de fl. 237.

Posto isso, REVOGO as medidas outrora deferidas e JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Promovam-se as comunicações de praxe.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

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

Colíder/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101816 Nr: 3480-20.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO FERNANDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GALADINOVIC ALVIM 

- OAB:OAB/MT 14.371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo lgal apresente suas alegaçoes 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106500 Nr: 2250-06.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENY WESLEY SILVEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833

 Autos nº. 2250-06.2017.811.0009 – Código nº. 106500

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de processo em que Deny Wesley Silveira da Cruz foi condenado 

como incurso nas penas do art. 155, §§ 2º e 4º, inciso I, do CP, a cumprir 

01 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 05 dias-multa.

Às fls. 32/34, o MPE postulou pela prescrição da pretensão executória.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatados. Fundamento e Decido.

Pois bem.

Tendo em vista que o prazo prescricional para a pena aplicada ocorre em 

4 anos, por inteligência do art. 109, inciso V, do Código Penal, verifica-se 

que decorreu mais de quatro anos entre a data do trânsito em julgado para 

o Ministério Público (12/01/2009) e a presente data, sem que ocorresse 

alguma das causas de interrupção do lapso prescricional.

Destarte, a pena de multa prescreve no mesmo prazo que a pena privativa 

de liberdade ou que a pena restritiva de direito, ex vi do art. 114, inciso II, 

do Código Penal

Portanto, a extinção da punibilidade é de rigor.

À vista do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DENY WESLEY SILVEIRA DA CRUZ, em 

razão da prescrição da pretensão executória, com fundamento no art. 

107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso V, e art. 114, inciso II, todos do Código 

Penal.

Ciência ao Ministério Público.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 56638 Nr: 930-28.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS, 

GUELERSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA ALMEIDA SOBRINHO 

TXUCARRAMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS 

DA FACIDER - FACIJUR - OAB:

 Doravante a ação penal versará tão somente em relação ao crime 

descrito no artigo 121, caput, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, em 

desfavor dos réus Guelerson Antônio de Oliveira Almeida Sobrinho 

Txucarramae e Joadson Vinicius Soares de Jesus.A defesa do corréu 

Joadson, reservou-se no direito de fazer sua defesa plena por ocasião 

das alegações finais.Posto isso, não se evidencia qualquer das hipóteses 

de incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo: 1)DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 10 de abril de 2018, às 13h30min., para proceder a 

oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, e após, os interrogatórios 

dos réus; 2)INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e 

REQUISITEM-SE eventuais policias militares e Civis arrolados como 

testemunhas;3)INTIMEM-SE os acusados, para que compareçam à 

audiência ora designada e ainda para serem interrogados;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108725 Nr: 3652-25.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR EZIDIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811

 Autos nº. 3652-25.2017.811.0009 – Código nº. 108725

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena em que figura como reeducando Valdenir 

Ezidio da Costa.

À fl. 05, consta endereço do reeducando na Comarca de Cuiabá/MT.

 À fl. 60, a Defesa pugnou pela remessa dos autos à respectiva Comarca.

 Desta forma, impõe-se a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais 

da referida comarca para fiscalização do cumprimento da pena imposta.

Portanto, remetam-se os autos à Comarca de Cuiabá/MT.

Proceda-se às baixas de praxe.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Colíder/MT, 26 de janeiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93937 Nr: 2021-17.2015.811.0009
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA, ANA 

APARECIDA DE ABREU APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, Marly Gavioli - OAB:MT 

18.740

 Portanto, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa.2- Outrossim, no 

tocante aos embargos de declaração interpostos pela Defesa de Ana 

Aparecida de Abreu Apolinário conheço por tempestivo e no mérito 

dou-lhe provimento para o fim de sanar a contradição arguida, vez que 

existente.Pois bem. Analisando os autos verifico que a fiança de fl. 39, foi 

paga por Ana Aparecida de Abreu Apolinário, e considerando a 

absolvição da acusada do crime imputado na denúncia, DETERMINO a 

devolução do valor pago a título de fiança, nos termos do artigo 337, do 

Código de Processo Penal, devendo ser transferida à conta indicada pelo 

Advogado fl. 279.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86206 Nr: 3614-52.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Vistos, etc.

1. Diante da informação contida nos documentos de fls. 362/363, reabro a 

instrução criminal e determino a expedição de precatória a comarca de 

Piranhas/GO para a oitiva da testemunha Eduardo Bráz de Sousa e da 

vítima Leonardo Bráz de Sousa, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para o cumprimento por tratar-se de processo afeto à meta 2 do CNJ.

2. Com ou sem a devolução da missiva, desde que decorrido o prazo, 

abra-se vista as partes para alegações finais, a teor do disposto no artigo 

222, §§1º e 2º, CPP.

3. Dê ciência as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 2034 Nr: 435-04.1999.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, PRONUNCIAR o acusado ROBERTO BARBOSA DA SILVA, já 

qualificado nos autos, como incurso nas disposições do artigo 121, §2º, 

inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando seja 

ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta 

Comarca.Promovam-se as comunicações de praxe.Preclusa a decisão de 

pronúncia, remetam-se os autos ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, 

nos termos do art. 421 do CPP.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

06 de fevereiro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001544-06.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001544-06.2017.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: GILSON 

APARECIDO ROSSETO Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO . FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente para que apresente o 

cálculo do valor cobrado, no prazo de cinco dias, atualizando-o em 

conformidade com o determinado na decisão/despacho de id- 11115514. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDINEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METAL FISCHER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001832-51.2017.8.11.0009; REQUERENTE: MARIA EDINEUZA DA SILVA 

REQUERIDO: METAL FISCHER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 

- ME . INTIMAÇÃO Processo: 1001832-51.2017.8.11.0009; REQUERENTE: 

MARIA EDINEUZA DA SILVA REQUERIDO: METAL FISCHER INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME . FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação redesignada para o dia 27 de março de 2018 às 16h20min, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para a 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC). 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 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: 1002054-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002054-19.2017.8.11.0009; REQUERENTE: MARIA BETANIA DOMINGOS 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A . FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 27 de março de 2018 às 16h40, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para a 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC). 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. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002055-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002055-04.2017.8.11.0009; REQUERENTE: MARIA BETANIA DOMINGOS 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A . FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 27 de março de 2018 às 17h00min, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para a 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC). 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. 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: 1000102-68.2018.8.11.0009

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:

CELIA CRISTINA INÁCIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000102-68.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: CELIA CRISTINA INÁCIO 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13 de março 

de 2018 às 13h40min, 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: 1000101-83.2018.8.11.0009

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:

MARINALVA SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000101-83.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: MARINALVA SOUZA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 13 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: 1000103-53.2018.8.11.0009

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:

ANA PAULA DE SOUZA BRITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000103-53.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: ANA PAULA DE SOUZA BRITO 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13 de março 

de 2018 às 14h00min, 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: 1000112-15.2018.8.11.0009

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:

VERA LUCIA ANTUNES CARDOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000112-15.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: VERA LUCIA ANTUNES 

CARDOSO FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos 

autos para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

13 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: 1002056-86.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002056-86.2017.8.11.0009; REQUERENTE: MARIA BETANIA DOMINGOS 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A . FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 27 de março de 2018 às 17h20min, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para a 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC). 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. 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: 1002053-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA BETANIA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002053-34.2017.8.11.0009; REQUERENTE: MARIA BETANIA DOMINGOS 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A . FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 27 de março de 2018 às 17h40min, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para a 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC). 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. 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: 1000682-35.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE OLIVEIRA SULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000682-35.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: EDNA DE 

OLIVEIRA SULINO Parte Ré: REQUERIDO: SERASA S/A., BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO . Finalidade: INTIMAR a parte 

requerida, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no 

id- 11096791. Colíder, 07 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-35.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE OLIVEIRA SULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000682-35.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: EDNA DE 

OLIVEIRA SULINO Parte Ré: REQUERIDO: SERASA S/A., BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO . Finalidade: INTIMAR a parte 

requerente, através do(a) Advogado(a)/Defensor(a), para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso inominado (11311686 e seguintes) 

no prazo legal. 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: 1000858-48.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CIPRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000858-48.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ORLANDO 

CIPRIANO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. . Finalidade: 

INTIMAR a parte requerida, através do(a) Advogado(a)/Defensor(a), para 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado (11268084 e 

seguintes) no prazo legal. Colíder, 07 de fevereiro de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000146-87.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA RUEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DONADIA OAB - MT17248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000146-87.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: MAGDA RUEDO 

Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte 

requerente para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 01 de Março de 2018 às 17:20, 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. Colíder, 07 de 

Fevereiro de 2018. Antonia Vanderléia da Costa Técnica Judiciária – mat. 

2747 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001220-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI CARINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001220-16.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: SIMONI CARINE 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA . 

Finalidade: Intimar a parte requerente, através do advogado(a), para 

manifestar o no prazo de cinco dias, sobre os documentos juntandos no id 

- 10674054 e seguintes. Colíder, 07 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

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 008/2017, disponibilizada na Edição n° 

10189/2018 - no dia 30/01/2018 - no Portal do TJMT.

Onde se lê:

 29 de janeiro de 2018.

Leia-se:

19 de dezembro de 2017.

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115860 Nr: 274-13.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALEROHI ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino que a requerida 

pare de realizar os descontos mensais perante o beneficio previdenciário, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos Reais), até ulterior decisão de 

mérito. Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 05 de 

março de 2018, às 10h00min a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania. Saliento que a regra processual é clara 

no sentido de que as duas partes envolvidas devem manifestar o 

desinteresse, hipótese em que a audiência de conciliação não aconteceria 

(art. 334 § 4º I, CPC). Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC. 

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116337 Nr: 454-29.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO GALTERIO - 

OAB:134685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto 

ao Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, juntando:

 a) Comprovante do protesto, bem como se este se refere a débitos do 

veículo furtado;

 b) Comprovação de comunicação ao DETRAN;

c) Documentos de fls. 12/13 que estão ilegíveis.

Bem como acrescente ao polo passivo o DETRAN, uma vez que o aludido 

ente se trata de autarquia estadual e a presente demanda diretamente o 

afeta, sendo que eventual procedência acarretará obrigações.

2 - Com a juntada dos documentos, voltem-me conclusos.

3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111038 Nr: 5722-98.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO TAVARES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 Observando-se os artigos da CNJC retro descritos, bem como os artigos 

do Código de Processo Penal mencionados, podemos concluir que 

somente para poderão ser encaminhadas a Unidade do Exército Brasileiro 

para destruição ou doação, as armas que preenchem os seguintes 

requisitos:a.Elaboração do respectivo laudo pericial;b.Intimação das partes 

sobre o resultado do laudo pericial;c.Notificação de eventual proprietário 

de boa-fé para manifestação quanto ao interesse na restituição;d.Caso 

não seja imprescindível para o esclarecimento dos fatos apurados.Dessa 

feita passo a analisar se as armas e munições apreendida nos autos 

preenchem os requisitos.O laudo pericial ainda não foi acostado nos autos 

dessa forma mantenho o armamento apreendido em deposito 

judicial.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28320 Nr: 2436-30.2008.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA EXPLANORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR PAULO DE LIMA - 

OAB:1669/O - RO

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEREIRA EXPLANORTE LTDA, CNPJ: 

03496603000114, Inscrição Estadual: 13191066-3. 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: 09/10/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MADEREIRA EXPLANORTE 

LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Infração: 

Falta de Recolhimento - ICMS normal. Deixou de Recolher e/ou Recolheu a 

menor o ICMS no prazo regulamenta, referente a operações e prestações 

escrituradas nos livros fiscais proprio ou declaradas integralmente oel 

contribuinte através da GIA - ICMS. Enquadramento Art. 17, XI, da LEi 

7.098/98. Penalidade Art. 45, I, e da LEi 7.098/98, redação da LEi 
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7.867/2002., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1516/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/08/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 179.059,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115860 Nr: 274-13.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALEROHI ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito com a finalidade 

de intimar a parte autora do teor da decisão abaixo transcrita:

"Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 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 codex, RECEBO a petição 

inicial. Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

CPC. No caso em testilha, este juízo está convencido da probabilidade do 

direito, pois o requerente supostamente não realizou o contrato de n. 

54255192 com o requerido, e o perigo de dano em razão dos descontos 

mensais no beneficio previdenciário da parte autora. Assim, nos termos do 

art. 300 do CPC, antecipo a tutela para os fins de determinar que a ré se 

abstenha de continuar realizando a cobrança do valor mensal referente ao 

contrato de n. 54255192 no beneficio previdenciário de n. 1545441763. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino que a requerida 

pare de realizar os descontos mensais perante o beneficio previdenciário, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos Reais), até ulterior decisão de 

mérito. Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 05 de 

março de 2018, às 10h00min a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania. Saliento que a regra processual é clara 

no sentido de que as duas partes envolvidas devem manifestar o 

desinteresse, hipótese em que a audiência de conciliação não aconteceria 

(art. 334 § 4º I, CPC). Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC. 

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62150 Nr: 188-18.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

01346324190, Rg: 001470441, Filiação: Luzia Ferreira e Marcelino Correia 

da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para 

CONDENAR o acusado REGINALDO FERREIRA DA SILVA, já qualificado 

nos autos, dando-a como incurso nas penas do 303 e 309 do Código de 

Trânsito Brasileiro, e ABSOLVÊ-LO em relação ao delito descrito no artigo 

305 do CTB.Circunstancias judiciais (art. 59 do Código Penal)Quanto à 

culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta. Quanto aos 

antecedentes, inexistem. Quanto à personalidade do agente também não 

existem registros indicativos de desvio de personalidade, nem há afinação 

especial do delito praticado com a personalidade do agente. Acerca dos 

motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou 

movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias são neutras, 

vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática 

do delito. Quanto às consequências não há registro nos autos de danos 

causados pela conduta do acusado. E, nada se pode falar acerca do 

comportamento da vítima, entendendo ser a coletividade.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) 

meses de detenção para o crime do artigo 303 e em 06 (seis) meses de 

detenção para o crime do artigo 309. Circunstâncias legais 

(agravantes/atenuantes)Ausentes atenuantes e agravantes. Causas de 

aumento ou diminuição de penaNão há nenhuma causa de aumento ou 

diminuição de pena presente nestes autos.Da substituição da penaNos 

termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de 

liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa. Da mesma forma, o réu não é 

reincidente em crime doloso, e a culpabilidade, a conduta social, a 

personalidade do condenado e a pena aplicada, bem como os motivos e 

as circunstâncias indicam que a substituição da pena é suficiente para a 

reprovação do delito.Assim, substituo a pena aplicada por duas penas 

restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal. Da 

Suspensão da habilitação para dirigirVerifica-se que o autor fora 

condenado por dirigir embriagado. Assim, fica suspensa sua habilitação 

por 06 meses.Pena definitivaAssim, condeno o réu Reginaldo Ferreira da 

Silva à pena total de 01 ano de detenção, no regime aberto (art. 33 do 

Código Penal, § 2º, c), em razão do concurso material - substituída por 

duas restritivas de direito. Também fica suspensa sua habilitação por 06 

meses.Após o trânsito em julgado, lancem o nome do réu no rol de 

culpados.Ao intimar o réu da sentença, advirta-se o mesmo que as 

condições da substituição de pena serão estabelecidas em audiência 

admonitória presidida pelo Juiz da execução penal, devendo o réu 

entregar sua habilitação perante tal juízo.Oficie-se ao DETRAN sob a 

proibição do autor de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor durante 6 meses a contar da data do trânsito em julgado da 

sentença.Proceda a escrivania a expedição das comunicações de estilo 

para os órgãos oficiais, inclusive Justiça Eleitoral. 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, Reginaldo Furtado do 

Nascimento , digitei.

Comodoro, 23 de janeiro de 2018

Flávio Inácio da Silva Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115858 Nr: 272-43.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALEROHI ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial.

Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 08h00min a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

 Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as duas partes 

envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em que a audiência 

de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC).

 Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC.

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115866 Nr: 280-20.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIHOLOSENETO ANIHIARE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial.

Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 13h00min a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

 Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as duas partes 

envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em que a audiência 

de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC).

 Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC.

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 13614 Nr: 1266-62.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODALGIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, MARCELO 

DE PAULA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA DE PAULA 

XAVIER. - OAB:32876, ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB:26678/PR, 

MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - OAB:PR/8749

 Vistos.

Em relação ao pedido de fls. 630 reafirmo que não cabe ao Poder 

Judiciário a busca de bens do executado.

 Ressalto que em que pese às fls. 631 existir documento do DETRAN 

informando que não existem veículos em nome do executado, verifico que 

não existe documento emitido pelo CRI atestando a ausência de 

propriedades em nome do executado, razão pela qual indefiro o pedido de 

fls. 630.

Em relação à petição de fls. 632/641, considerando que os contratos 

juntados nos autos não são assinados pelos executados revogo a 

decisão de fls. 620 e determino o cancelamento do mandado de penhora 

expedido às fls. 623, devendo ser cientificado o senhor oficial de justiça 

acerca de tal decisão para que devolva o referido mandado nos autos.

Por fim, intime-se o exequente para que se manifeste no feito, no prazo de 

10 dias, esclarecendo devidamente a situação ocorrida nos autos, em 

especial o que foi peticionado às fls. 599/600, para que este juízo, 

posteriormente, se manifeste acerca do artigo 80 do CPC:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 

processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28453 Nr: 2522-98.2008.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULHANO JONAS SOUZA SANTOS, JOÃO 

RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA ELIZABETH DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Intimar a parte autora para retirar nesta secretaria a Carta Precatória 

expedida no presente feito com o fim de promover a devida distribuição no 

Juízo Deprecado, em 5 dias, devendo ainda, também em 5 dias, comprovar 

nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96221 Nr: 4912-60.2016.811.0046

 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: VALMIRA LUCIA ULDRISCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida (autora) a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 116079 Nr: 365-06.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCH JUÍNA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉTIMO PASSINATO, BEATRIZ FERRARI 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES 

- OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando as razões expendidas e a urgência da medida, 

DEFIRO a imissão provisória na posse do imóvel. (...) Intimem-se, para na 

mesma oportunidade, indicar assistente técnico e apresentar quesitos (art. 

14, parágrafo único, Decreto–Lei 3.365/1941), caso não concorde com o 

valor da indenização proposto pela parte autora. Designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de Março de 2018, ás 16h30min, a ser realizada 

no CEJUSC da comarca. Havendo desinteresse pelo réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344). Intime-se a parte autora acerca 

desta decisão, por meio do seu advogado constituído, via DJE, para que 

compareça à audiência designada. Seja determinada a devida averbação 

da ordem de imissão provisória na posse, via mandado a ser encaminhado 

ao competente Cartório de Registro de Imóveis, a ser feita às margens do 

Registro Imobiliário acima citado, em atendimento ao disposto no parágrafo 

4º do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100884 Nr: 1321-56.2017.811.0046

 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: SOSTENER GONÇALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DE OLIVEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para se manifestar em 

relação aos pedidos formulados pelo autor, na peça de ref: 61, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115781 Nr: 223-02.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAINOLA LALEROSEASERO ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito com a finalidade 

de intimar a parte autora do despacho abaixo transcrito:

"Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial. Com 

fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 14h00min a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro. Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as 

duas partes envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em 

que a audiência de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC). 

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. 

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115795 Nr: 230-91.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAWETALOHI MAOLOKORI ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito com a finalidade 

de intimar a parte autora do despacho abaixo transcrito:

"Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial. Com 

fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 14h30min a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro. Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as 

duas partes envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em 

que a audiência de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC). 

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. 

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115802 Nr: 237-83.2018.811.0046

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: KAXAIRINETO ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito com a finalidade 

de intimar a parte autora do despacho abaixo transcrito:

"Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial. Com 

fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 15h00min a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro. Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as 

duas partes envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em 

que a audiência de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC). 

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. 

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115862 Nr: 276-80.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial.

Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 08h30min a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

 Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as duas partes 

envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em que a audiência 

de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC).

 Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC.

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115863 Nr: 277-65.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito com a finalidade 

de intimar a parte autora acerca do teor da decisão abaixo transcrita:

"Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 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 codex, RECEBO a petição 

inicial. Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

CPC. No caso em testilha, este juízo está convencido da probabilidade do 

direito, pois o requerente supostamente não realizou o contrato de n. 

546211762 com o requerido, e o perigo de dano em razão dos descontos 

mensais no beneficio previdenciário da parte autora. Assim, nos termos do 

art. 300 do CPC, antecipo a tutela para os fins de determinar que a ré se 

abstenha de continuar realizando a cobrança do valor mensal referente ao 

contrato de n. 546211762 no beneficio previdenciário de n. 1545441763. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino que a requerida 

pare de realizar os descontos mensais perante o beneficio previdenciário, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), até ulterior decisão de 

mérito. Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 05 de 

março de 2018, às 09h30min a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania. Saliento que a regra processual é clara 

no sentido de que as duas partes envolvidas devem manifestar o 

desinteresse, hipótese em que a audiência de conciliação não aconteceria 

(art. 334 § 4º I, CPC). Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC. 

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei. Cumpra-se, 

expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115865 Nr: 279-35.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito com a finalidade 
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de intimar a parte autora da decisão abaixo transcrita:

"Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 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 codex, RECEBO a petição 

inicial. Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

CPC. No caso em testilha, este juízo está convencido da probabilidade do 

direito, pois o requerente supostamente não realizou o contrato de n. 

551738767 com o requerido, e o perigo de dano em razão dos descontos 

mensais no beneficio previdenciário da parte autora. Assim, nos termos do 

art. 300 do CPC, antecipo a tutela para os fins de determinar que a ré se 

abstenha de continuar realizando a cobrança do valor mensal referente ao 

contrato de n. 551738767 no beneficio previdenciário de n. 1545441763. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino que a requerida 

pare de realizar os descontos mensais perante o beneficio previdenciário, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), até ulterior decisão de 

mérito. Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 05 de 

março de 2018, às 09h00min a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania. Saliento que a regra processual é clara 

no sentido de que as duas partes envolvidas devem manifestar o 

desinteresse, hipótese em que a audiência de conciliação não aconteceria 

(art. 334 § 4º I, CPC). Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC. 

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei. Cumpra-se, 

expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115856 Nr: 271-58.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLAIHITIWALO KAHOLASE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito com a finalidade 

de intimar a parte autora do despacho abaixo transcrito:

Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial.

Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 15h30min a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

 Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as duas partes 

envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em que a audiência 

de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC).

 Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC.

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115858 Nr: 272-43.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALEROHI ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito com a finalidade 

de intimar a parte autora do despacho abaixo transcrito:

"Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial. Com 

fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 08h00min a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro. Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as 

duas partes envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em 

que a audiência de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC). 

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. 

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115862 Nr: 276-80.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito com a finalidade 

de intimar a parte autora do despacho abaixo transcrito:

"Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial. Com 

fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 
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de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 08h30min a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro. Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as 

duas partes envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em 

que a audiência de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC). 

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. 

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115866 Nr: 280-20.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIHOLOSENETO ANIHIARE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito com a finalidade 

de intimar a parte autora do despacho abaixo transcrito:

"Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial. Com 

fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 13h00min a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro. Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as 

duas partes envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em 

que a audiência de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC). 

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. 

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei. Cumpra-se."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 85489 Nr: 727-76.2016.811.0046

 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): JEAN GONCALVES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte AUTORA para que no prazo 

de 30 (trinta) dias apresente nos autos endereço atualizado da parte 

requerida ou comprove nos autos que diligenciou de forma administrativa 

no intuito de localiza-los.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93934 Nr: 3829-09.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 Vistos.

Intime-se o (s) indiciado (s), bem como o Ministério Público para que 

manifestem a respeito do laudo pericial elaborado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias, a iniciar pelo Ministério Público.

Com relação à arma apreendida, reza o art. 118 do Código de Processo 

Penal: Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem o 

processo.

Pois bem, compulsando os autos vislumbro que o bem apreendido já 

possui laudo pericial. Ocorre que ao consultar a procedência da arma 

apreendida constatei que pertence à terceiro, “vide” anexo comprovante 

de consulta junto ao sistema Infoseg, portanto faz necessária a intimação 

deste.

Desta feita, intime-se o proprietário, para que, caso queira, no prazo de 05 

(cinco) dias apresente comprovante de regularização do registro da arma 

apreendida, bem comprovante de que fora efetuado comunicação à Polícia 

Federal acerca da perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de 

arma de fogo, sendo que, o silêncio será interpretado como renúncia a 

eventual direito a restituição.

Com ou sem manifestação do terceiro, remetam-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação em igual prazo.

Cumpra-se com a máxima urgência, a fim de que seja cumprido o disposto 

no ofício circular n. 01/2018/GAB/J-Aux, em anexo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33962 Nr: 2148-14.2010.811.0046

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS LAZARETE, VELTON CLEY LAZZARETTE, 

ANDREIA MENDES LAZARETE, CINTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI, 

KELEN MARA LAZARETE, FÁBIO STRANIERI, LEOCYR LAZARETE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON ANTONIO REIMANN, SILVANA 

LOTUFO ZANATTA REIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 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 as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tenham ciência da Decisão Judicial de fls.: 628 e 633 

dos autos do processo em epígrafe, a qual, redesigna Audiência de 

Instrução e Julgamento para a data: 20 de Fevereiro de 2018 às 14:00h, 

na 2ª Vara do Fórum da comarca de Comodoro/MT. Outrossim, solicito que 

os advogados comprovem nos autos, com antecedência mínima de 03 dias 

da data da audiência, a intimação das testemunhas, sob pena de perder o 

direito à produção da prova testemunhal , (Art. 455,§§ 1º, 2º e 3º do 

NCPC), conforme Decisão Judicial.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66419 Nr: 164-53.2014.811.0046

 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: MILTON GIONGO, ALDOIR GIONGO, AIRTO GIONGO, 

ODETE MARIA PEREIRA GIONGO, DANIEL GIONGO, JUSSARA APARECIDA 

NOVINSKI GIONGO, MARINÊS FINATO, DELMAR GIONGO, ADAIR GIONGO, 

SALETE PAULEK DOS SANTOS, MARILIA GIONGO DE OLIVEIRA, OZEMAR 

BELIRIO ERNESTO, ARMELINDO GEREMIA, MIRTES GIONGO BROGNOLI, 

MARINÊZ GIONGO GEREMIA, DIONISIO LUIZ FOGLIATTO, MARISA ISAURA 

GIONGO FOGLIATTO, MARLY GIONGO SABCHEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12106, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO TIMOTEO - 

OAB:37263, DIDIMO DE OLIVEIRA COSTA - OAB:GO/4.738

 Tendo em vista estar os autos em carga com o advogado Dr. Pedro 

Garcia Tatim desde a data de 30/05/2017, impulsiono o presente autos, 

nos termos do art. 431 da C.N.G.C.C a fim de intimar o Dr. Pedro Garcia 

Tatim para no prazo de 03 dias proceder a devolução dos autos, sob pena 

de perder o direito de vista fora do cartório, multa correspondente à 

metade do salário minimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88626 Nr: 1745-35.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PSDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

abro vistas destes autos ao Autor, para manifestação acerca de Ofício 

juntado na Ref. 48.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114571 Nr: 7220-35.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL DOUGLAS AUGUSTO DE ALMEIDA, 

NELIS NELSON OVIDIO DE OLIVEIRA, EZEQUIEL ANANIAS PINHEIRO, 

ADELSON APARECIDO MACHADO, MARCIEL LOPES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e 

REVOGO a prisão decretada em desfavor do acusado MARCIEL LOPES 

COELHO, mediante a observância das seguintes medidas cautelares, as 

quais deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da 

liberdade e decreto da prisão preventiva: •A) Recolhimento domiciliar 

noturno entre 20h e 05h e finais de semana, salvo se provar trabalho lícito 

noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a 

situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto; •B) Não 

poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo; •C) Não poderá ausentar da 

Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização do Juízo; •D) Não 

poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes. •E) Manter seu endereço sempre atualizado 

nos autos. •F) Não cometer novo crime ou contravenção penal. •G) Não 

manter contato com as vítimas do delito. Expeça-se alvará de soltura em 

favor de MARCIEL LOPES COELHO, sendo que a diretora da cadeia 

deverá observar se existe outra ordem de prisão em desfavor do 

custodiado, de forma que nesse caso obviamente ele não deverá ser 

colocado em liberdade. Deverá o Oficial de Justiça advertir o réu acerca 

das medidas cautelares estabelecidas, ressaltando que o descumprimento 

importará na revogação da liberdade provisória e decreto da prisão 

preventiva. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68331 Nr: 1738-14.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDAO, 

CACIANO BATISTA DE VARGAS SCHREINER, RONALDO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Vistos.

Cumpra-se com máxima urgência a sentença prolatada, sobretudo no que 

diz respeito ao perdimento das armas e munições apreendidas, a fim de 

que seja cumprido o disposto no ofício circular n. 01/2018/GAB/J-Aux, em 

anexo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61837 Nr: 3705-65.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Vistos.

Intime-se o autor do fato, para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) 

dias apresente comprovante de regularização do registro da arma 

apreendida, sendo que, o silêncio será interpretado como renúncia a 

eventual direito a restituição.

Com ou sem manifestação do terceiro, remetem-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação em igual prazo a fim de que seja cumprido o 

disposto no ofício circular n. 01/2018/GAB/J-Aux, em anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15816 Nr: 945-90.2005.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTEVAL LINO FIUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333-B/MT

 Vistos,

Intimem-se as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias manifestem se 

há interesse na elaboração de laudo pericial com relação ao objeto no 

presente feito, bem como acerca da necessidade de manutenção do bem 

apreendido aos presentes autos.

Cumpra-se com a máxima urgência o despacho retro, a fim de que seja 

cumprido o disposto no ofício circular n. 01/2018/GAB/J-Aux, em anexo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65328 Nr: 3505-24.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICK CHARLES LINHARES DIAS, LUCIENE 

TAVARES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

Requisite-se junto a Depol com a máxima urgência o encaminhamento de 

laudo pericial das munições apreendidas, consoante narrado na peça 

acusatória, a fim de que seja cumprido o disposto no ofício circular n. 

01/2018/GAB/J-Aux, em anexo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37629 Nr: 2328-93.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Vistos.

Certifique-se com a máxima urgência se ainda existem bens apreendidos 

no átrio do fórum desta comarca relatico ao presente feito, considerando 

que já houve decisão prolatada nos autos pelo perdimento de tais bens, 

bem como há certidão nos autos que atesta o encaminhamento de 

referidos objtos ao Exército às fls. 106.

 Não havendo mais bens, oficie-se a Diretoria deste juízo para o fim de que 

tal departamento proceda com as baixas necessárias em seu banco de 

dados, a fim de que seja cumprido o disposto mo ofício circlar n. 

01/2018/GAB/J-Aux, em anexo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36916 Nr: 1615-21.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES AZOKEMAESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL - OAB:

 Vistos.

Concedo o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para que o sentenciado 

comprove o estipulado na sentença condenatória, a fim de que seja 

cumprido o disposto no ofício circular n. 01/2018/GAB/J-Aux, em anexo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28575 Nr: 2637-22.2008.811.0046

 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 CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO FANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:MT-11.405, 

JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, 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 requerida, na pessoa de 

seu advogado, para que manifeste-se quanto aos Embargos de 

Declaração apresentados pela parte autora, fl.: 979 dos autos.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76502 Nr: 1796-80.2015.811.0046

 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: GILBERTO ANTONIO RASCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76502

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum proposta por GILBERTO 

ANTÔNIO RASCHE em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Exarada sentença de mérito nos autos, o magistrado que presidia o feito a 

época entender por bem em julgar procedentes os pedidos constantes na 

exordial.

É a síntese do necessário.

 Tendo em vista que incumbe ao relator apreciar o pedido de gratuidade de 

justiça em grau de recurso conforme dispõe o art. 99, §7º, CPC deixo de 

analisar pedido de assistência judiciária gratuita porventura existente.

 Certifique-se a tempestividade do recurso de apelação apresentado nos 

autos. Se intempestivo, desde já esclareço que consoante CPC/2015 o 

controle da admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo 

órgão “ad quem”, devendo os autos ser remetidos a Instância Superior 

após a apresentação de contrarrazões ou o decurso do prazo para tanto.

Após, intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao recurso nos 

termos do art. 1.009, §1º, CPC. Se já apresentada contrarrazões, 

certifique-se a sua tempestividade.

 Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009,§2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Cientifique as partes que estas deverão informar nos autos se houve a 

devida implantação do benefício concedido nos autos.

 Cumpridas as formalidades acima e comprovado a implantação do 

benefício concedido nestes autos, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de dezembro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-68.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA DE ALMEIDA FOSCHINI QUEIROZ OAB - SP0149470A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

8010315-68.2016.8.11.0046 REQUERENTE: JEAN GARCIA DE FREITAS 

BEZERRA REQUERIDO: SONY BRASIL LTDA. Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não adimpliu o 

crédito devido, conquanto devidamente intimada. Deve ser consignado que 

o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora. Posto isto, DEFIRO a penhora 

on line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados. 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, a parte executada deverá ser 

intimada para manifestação. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 
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bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud 

por ter havido resposta negativa, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 727 Nr: 6-05.1997.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CIRILO, MILTON GARBÚGIO, PEDRO MACIL 

GARBÚGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM GABRIEL BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028-B/MT, Alexandre Adelson da Cruz - OAB:8.028-b, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Vistos etc.

Transitada em julgado a sentença de fl. 192, conforme certificado à fl. 194, 

e devidamente cumprida a carta precatória para baixa da penhora 

realizada nos autos (fl. 204), 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 728 Nr: 5-20.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON GARBÚGIO, ESPOLIO DE PEDRO MACIL 

GARBÚGIO, MARCELO RISTAU GARBUGIO, ESPOLIO DE OSVALDO 

CIRILO, MARCIA APARECIDA CIRILO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM GABRIEL BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028, Alexandre Adelson da Cruz - OAB:8.028-b, JEANCARLO 

RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Vistos etc.

Transitada em julgado a sentença de fls. 172/173, conforme certificado à 

fl. 174, e devidamente cumprida a carta precatória para baixa da penhora 

realizada nos autos (fl. 187), 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4618 Nr: 250-60.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENALDO BARBOSA REIS, CILENE DOURADO 

NASCIMENTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17522 Nr: 2113-41.2005.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusdete Texeira do Carmo Rezende, JULIO 

CESAR REZENDE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50983 Nr: 2860-44.2012.811.0010

 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: MARCIA PEREIRA FERREIRA, MAURO ANTONIO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, SILAS TÉRCIO 

FERREIRA, CLEONICE BONAFE FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILMARA FERREIRA DE 

CASTRO, SUCESSORES DE PAULO BONAFÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52198 Nr: 764-22.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR JOSÉ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47563 Nr: 2769-85.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS ESTEVES E OLIVEIRA LTDA, EDIMAR 

MARTINS ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50321 Nr: 2138-10.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA PALMEIRA DOS SANTOS, RICARDO MARQUES 

DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre o documento retro 

de fls. 388, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18474 Nr: 3125-90.2005.811.0010

 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: TEREZINHA LOURENÇO DA SILVA, RÉGES LOURENÇO 

DA SILVA, MARCOS LOURENÇO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:6847

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes acerca da audiência designada para o dia 08/05/2018, às 15:00 

horas, nos autos da Carta Precatória n.º 32693-72.2016.811.0041 cód. 

1152313, em trâmite na Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca de Várzea Grande - MT, conforme Of. N.º 9/2018, juntado aos 

autos..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109212 Nr: 804-28.2018.811.0010

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIDIO AUGUSTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores da 

espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial expedindo-se o competente mandado, devendo o bem ser 

depositado em mãos daquela a ser indicada pela requerente, NO PRAZO 

MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS, o(a) qual será responsável pelos bens na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado, especificando 

o estado dos bens, os quais deverão permanecer nesta Comarca até o 

término do prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerido pague a dívida 

pendente descrita na inicial, mais custas, despesas e honorários 

advocatícios. Caso não efetue o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva dos bens no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Por conseguinte, entendo que o feito deverá seguir 

tramitação pelo rito comum, vez que a causa versa sobre direitos que 

admitem transação, Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 06 de fevereiro 

de 2018.Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27342 Nr: 948-17.2009.811.0010

 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 CLAIR MARSARO MARTELLI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josleine Virginia Ferreira - 

OAB:16.427, Leonardo de Mattos - OAB:14.561 - B

 Vistos etc.Posto isto, DEFIRO a penhora online, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.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, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do NCPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.Dessa forma, INDEFIRO o pedido 

de bloqueio de veículos via RENAJUD, uma vez que é incumbência do 

exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN.Portanto, 

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 

a parte credora outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, bem como indique veículos que possam ser restringidos via 

sistema RENAJUD, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão do feito. Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Jaciara/MT, 02 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33322 Nr: 885-55.2010.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELY ROBERTO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora, requerido pela parte exequente 

à fl. 133, solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias da parte 

executada, tendo em vista que descumpriu o parcelamento do débito.Deve 

ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.Posto isto, defiro a penhora 

online no valor de R$ 97.954,26 (noventa e sete mil novecentos e 

cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos) nas contas da parte 

executada: ELY ROBERTO PINTO, CPF n.º 028.964.861-00.Nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de 

valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.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, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos (art. 16, III, Lei n.º 6.830/80).Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se 

levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução.Ainda, não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e 
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tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique a parte exequente 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito.Em tempo, 

desentranhem-se as fls. 142/144 por serem estranhas ao feito. Decorrido 

o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 02 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53397 Nr: 1949-95.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Águas Vivas Rodo-Fluvial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCT TRANSPORTES LTDA ME (FOCO 

ENGENHARIA E TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DELLA SENTA - 

OAB:10.644/MS, SAULO HENRIQUE COSTA - OAB:14.797/MS

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora, requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias do executado, tendo 

em vista que ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução.

Deve ser consignado que o artigo 835 do NCPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

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, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do NCPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, 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 a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109023 Nr: 731-56.2018.811.0010

 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: WILSON LOURENÇO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme se observa do pedido inicial, a parte autora, 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 a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis (Art. 219, NCPC), trazer comprovante atualizado de endereço, bem 

como documentos que comprovem sua hipossuficiência – forte no §2º, do 

Art. 99, do NCPC.

Jaciara - MT, 06 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109231 Nr: 808-65.2018.811.0010

 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: WSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo em segredo de justiça.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do Código de 

Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no Art. 

320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

Ante a regra geral inserta no Novo Código de Processo Civil, em todas as 

causas há de haver audiência de conciliação, somente não ocorrendo a 

solenidade quando a parte ré expressamente não desejar.

Cite-se a requerida, com as advertências de praxe, observando o 

disposto no Art. 247, inciso I, do NCPC, com a faculdade do Art. 212, §2º, 

do mesmo Diploma Processual Civil e REMETAM-SE os presentes autos ao 

CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada (Arts. 694, 695, e 

§2º e 696, todos do NCPC).

Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do 

procedimento comum, observado o Art. 335, do NCPC.

Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados necessários (art. 

695, § 1º do NCPC).

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público, ante o interesse de 

menor envolvido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara - MT, 06 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68888 Nr: 11489-02.2015.811.0010

 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: Dhemer Jhony Dall Agnol, ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO 

MIGUEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIANEI DAL PIVA, ALEXANDRE 
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DALL’AGNOL, CESAR DALL AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT 3.981, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - 

OAB:6174/MT

 Vistos etc.À vista dos relatos trazidos no petitório de Ref: 127, defiro o 

revigoramento da medida liminar já deferida anteriormente e DETERMINO 

seja dado reforço policial, através da Polícia Militar, para acompanhar o 

cumprimento do mandado a ser expedido para a desocupação da área em 

litígio.No tocante à astreinte fixada anteriormente (Ref: 32), cabe ao autor 

executá-la em autos apartados, conforme previsão do art. 537, §3º do 

NCPC.Expeça-se o respectivo mandado de revigoramento de liminar e 

desocupação compulsória.Oficie-se a Polícia Militar para dar o reforço 

policial no cumprimento do mandado.Intimem-se.Cumpra-se com 

URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Após, 

regularizadas as pendências, tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença.Às providências.Jaciara - MT, 06 de fevereiro de 2018.Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109235 Nr: 812-05.2018.811.0010

 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: MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Observa-se dos autos que a parte autora não informou qualquer 

qualificação do requerido, diante dos dados constantes da certidão de 

nascimento do menor anexada à inicial.

Assim, providencie a autora a emenda à inicial, trazendo aos autos a 

qualificação do requerido, bem como o endereço para citação, ou 

comprovando o exaurimento das buscas, tudo no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, conclusos.

Às providências.

Jaciara/MT, 06 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.: 108944 Nr: 687-37.2018.811.0010

 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: Wendell Pereira de Melo, FABIANE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJ DO MARTINS (nome fantasia Flamboyan 

Modas Ltda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDELL PEREIRA DE MELLO - 

OAB:23910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, intimem-se os requerentes, na pessoa de seu advogado 

(a), para que COMPROVEM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE 

DISTRIBUIÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição e extinção do feito, na forma do artigo 290 do Novo Código 

de Processo Civil.Não havendo manifestação no prazo retro, 

c e r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  c o n c l u s o s  p a r a  u l t e r i o r 

deliberação.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 01 de fevereiro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78628 Nr: 1690-95.2016.811.0010

 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 MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O, 

Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 OAB/MT

 Processo n° 1690-95.2016.811.0010

Código: 78628

Requerente: Banco Mercedes Benz Do Brasil S/A

Requerido (a): Multiplus Ind. E Com. De PVC Ltda

 VISTOS ETC,

Providencie a recuperanda a juntada da petição de ref. 38 devidamente 

assinada pelas demais partes e pelo Sr. Administrador Judicial.

Em seguida, vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56541 Nr: 917-21.2014.811.0010

 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: MARLY BRAGA SIQUEIRA

 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

 CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, os embargos à execução acostados às fls. 

128/199, foram opostos no prazo legal, portanto, tempestivos. CERTIFICO 

AINDA QUE, nesta da faço expedir intimação do advogado da parte autora 

via DJE, para, no prazo legal, apresentar impugnação aos embargos. É o 

que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56634 Nr: 1006-44.2014.811.0010

 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: ZENAIDE DE MORAES BORGES

 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:4.096-E

 CERTIFICO AINDA QUE, nesta da faço expedir intimação do advogado da 

parte autora via DJE, para, no prazo legal, apresentar impugnação aos 

embargos. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67841 Nr: 2165-85.2015.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA FERREIRA DE FRANÇA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo n° 2165-85.2015.811.0010

Código: 67841

Requerente: Vania Ferreira de França Morais

Requerido (a): Município de Jaciara/MT

 VISTOS ETC,

Intime-se a parte autora, para manifestar-se acerca da natureza de seu 

cargo conforme decisão de ref. 26,no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, III, CPC).

Escoado prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83012 Nr: 3708-89.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. EUCLIDES DE CARVALHO E CIA LTDA, 

HIGOR EUCLIDES DE CARVALHO, MARLENE GONÇALVES CARVALHO

 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

 Processo nº. 3708-89.2016.811.0010

Código 83012

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados (as): H. Euclides de Carvalho E Cia LTDA

VISTOS ETC.,

Manifeste-se o executado acerca da planilha atualizada dos débitos, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52555 Nr: 1128-91.2013.811.0010

 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: ROZANE DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LÚCIA 

LTDA, CARLON VILELA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, JOSE NICÉIO FIGUEREDO CARDOSO - OAB:3188 -MT

 Processo nº. 1128-91.2013.811.0010

Código. 52555

Requerente: Rozane dos Santos Almeida

Requerido: Hospital e Maternidade Santa Lúcia Ltda e outro

VISTOS ETC.,

Visando readequar a pauta das audiências a serem realizadas por este 

juízo, entendo por bem antecipar a data da audiência anteriormente 

designada.

Assim, REDESIGNO a audiência para o dia 06 de março de 2018 às 14:00.

Jaciara–MT, 05 de fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107646 Nr: 9983-20.2017.811.0010

 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: ANGÉLICA MARIA DAS NEVES, ELCIDES RIBEIRO 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO ANEAS, PEDRO BARBOSA DE 

CARVALHO, JOÃO ALVES DA SILVA, DENILTON PORTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9983-20.2017.811.0010 CÓDIGO 107646

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: ANGÉLICA MARIA DAS NEVES e ELCIDES RIBEIRO 

SOARES

PARTE RÉ: JOSÉ ROBERTO ANEAS e PEDRO BARBOSA DE CARVALHO e 

DENILTON PORTO ALVES e JOÃO ALVES DA SILVA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/01/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 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: ANGÉLICA MARIA DAS NEVES, brasileira, casada, 

do lar, portadora do RG nº. 1.385.126 SSP/GO e CPF nº. 298.880.931-34, 

residente e domiciliada na Rua Pinto Martins, nº 492, Bairro Jardim 

Aeroporto em Jaciara - MT, telefone (66) 99981-1089, ELCIDES RIBEIRO 

SOARES, brasileiro, aposentado, portador do RG nº. 584 733 SSP/MT e 

CPF nº. 304.291.701-06, residente e domiciliado na Rua Pinto Martins, nº 

492, Bairro Jardim Aeroporto em Jaciara - MT, telefone (66) 99616-3280, 

assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, 

vem, respeitosamente, com fulcro nos arts. 1.242 do CC/02 e 941 e ss. do 

CPC, ajuizar a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de JOSÉ 

ROBERTO ANEAS, brasileiro, aposentado, portador do RG nº 6453452 

SSP/SP e do CPF nº 896.133.508-10, residente e domiciliado na Rua Pinto 

Martins, nº 192, Quadra 08, Lote 14, Bairro Jardim Aeroporto em Jaciara – 

MT; E dos seguintes confinantes: PEDRO BARBOSA DE CARVALHO, 

brasileiro, casado, operador de máquinas, portador do RG nº. 13978942 e 

CPF nº 924.937.421-68, residente e domiciliado na Rua Pinto Martins, nº 

180, Bairro Jardim Aeroporto em Jaciara – MT, telefone: (66) 99918-0863, 

(confrontante ao lado esquerdo); DENILTON PORTO ALVES, brasileiro, 

casado, mecânico, portador do RG nº. 2121614-2 e CPF nº 

054.078.321-86, residente e domiciliado na Rua Pinto Martins, nº 193, 

Bairro Jardim Aeroporto em Jaciara – MT, telefone: (66) 99910-1956, 

(imóvel à frente); JOÃO ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, motorista, 

portador do RG nº 702803 e CPF n° 482.326.291-34, residente e 

domiciliado na Rua Pinto Martins, nº 204, Bairro Jardim Aeroporto em 

Jaciara – MT, telefone: (66) 99651-5959, (confrontante ao lado direito) . - 

DA INEXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA A 

parte Autora informa não possuir endereço eletrônico, destarte, não há 

infringência ao inciso II, na forma do § 3º do art. 319 do Código de 

Processo Civil. DOS FATOS Os requerentes há 24 (vinte e quatro) anos, 

tem a posse do terreno identificado como: Lote 14, Quadra 08, Bairro 

Jardim Aeroporto, com área de 354,00 m² (trezentos e cinquenta e quatro 

metros quadrados), situado na Rua Pinto Martins, nº 492, Bairro Jardim 

Aeroporto em Jaciara - MT, de propriedade do requerido conforme 

matrícula anexo. Referida posse é exercida de forma ininterrupta, mansa, 

pacífica (eis que jamais recebeu qualquer oposição/notificação por parte 

do proprietário e/ou terceiros durante todo aquele período); e com ânimo 

de proprietário (animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma 
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pública e notória, e durante todo o período, todas as 

prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem imóvel. Presentes os 

requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da propriedade dos 

requerentes sobre o imóvel usucapiendo, a fim de regularizar a situação 

registral dos mesmos e consolidar seu domínio em favor de seu 

proprietário de fato e de direito. São inúmeras as modalidades de 

usucapião de imóveis previstas em nosso ordenamento jurídico, dentre as 

quais se destacam a usucapião ordinária (art. 1.242 do CC/02); a ordinária 

pela posse-trabalho (art. 1.242, parágrafo único do CC/02); a 

extraordinária (art. 1.238 do CC/02); a extraordinária pela posse-trabalho 

(art. 1.238, parágrafo único do CC/02); a especial/constitucional rural (art. 

191 da CF/88 e 1.239 do CC/02); a especial/constitucional urbana (art. 183 

da CF/88, 1.240 do CC/02 e 9º da lei 10.257/01 – Estatuto das Cidades); a 

especial coletiva (art. 10 do Estatuto das Cidades); a indígena (art. 33 da 

lei 6.001/73 – Estatuto do Índio) e, mais recentemente, a familiar (art. 

1.240-A do CC/02, inserido pela lei 12.424/11). Cada modalidade possui 

seus requisitos próprios, com finalidades sociais próprias e distintas. In 

casu, os requerente preenchem, com plenitude, os requisitos exigidos pela 

lei. Como relatado supra, a posse dos requerentes é exercida pelo termo 

exigido em lei, sendo que os mesmos jamais sofreram qualquer oposição 

por parte da proprietária e/ou de terceiros.A possibilidade do julgador 

adequar os fatos à modalidade de usucapião mais pertinente – mormente 

quando presente o pedido expresso da parte – é corroborada pela 

jurisprudência mais abalizada, verbis: Confusas alegações da inicial que 

acarretaram o julgamento de ação de usucapião extraordinária como 

ordinária. Alegação de posse superior a dez ou vinte anos, e pedido 

fundamentado no art. 1.238, parágrafo único, do CCB. Possibilidade. Basta 

que o autor dê concretamente os fundamentos de fato, para que o juiz 

possa lhe dar o direito (da mihi factum, dabo tibi jus). A posse ad 

usucapionem não só deve ser projetada no tempo e delimitada no espaço, 

como também demonstrado o seu exercício, com animus domini, de forma 

mansa, pacífica e ininterrupta e pelo lapso temporal exigido em lei. O 

período de utilização do imóvel pelos autores é o bastante para 

reconhecimento da usucapião extraordinária, com base na moradia 

habitual, conforme regramento trazido pelo CCB/2002. In casu, a 

possibilidade de se reconhecer, a usucapião extraordinária se faz 

plausível, ante o pedido expresso que ora se formula e a demonstração 

que se fará durante a fase instrutória, tudo em homenagem aos princípios 

da demanda e da efetividade processual. Ademais, por se tratar de ação 

de natureza declaratória, é natural a possibilidade de se reconhecer 

qualquer das modalidades de usucapião. Por último, o imóvel usucapiendo 

encontra-se devidamente delimitado, conforme planta e matrícula anexo, 

completando-se, assim, os requisitos necessários para que se reconheça, 

judicialmente, seu direito fundamental à propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), 

em nítida observância à função social que esta deve atender (art. 5º, XXIII, 

CF/88). Assim, perfeitamente aplicáveis à hipótese os prazos previstos no 

arts. 1.238 do CC/02, transcrito supra. DOS REQUERIMENTOS E PEDIDOS 

Diante do exposto, requer-se: a) Sejam concedidos aos requerentes os 

Benefícios da Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3° do 

CPC; b) A citação de JOSÉ ROBERTO ANEAS, para que conteste o direito 

postulado sub judice pelo requerente; rotesta provar o alegado por todos 

os meios de prova em direito admitidos, notadamente prova documental e 

pericial.Dá-se à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para fins 

fiscais. Nestes termos, Pede Deferimento. Jaciara - MT, 26 de dezembro 

de 2017.

DESPACHO: Processo nº. 9983-20.2017.811.0010 Código n°.107646 

Requerente(s): Angélica Maria das Neves e Elcides Ribeiro Soares 

Requerido: José Roberto Aneas VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de 

Usucapião” proposta por Angélica Maria das Neves e Elcides Ribeiro 

Soares em face de José Roberto Aneas, qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, serem possuidores de um imóvel de propriedade do 

requerido, há 24 (vinte e quatro) anos, identificado como lote 14, quadra 

08, com área de 354,00 m² (trezentos e cinquenta e quatro metros 

quadrados), situado na Rua Pinto Martins, n° 492, Bairro Jardim Aeroporto, 

localizado neste município de Jaciara, almejando, inicialmente, a 

concessão da gratuidade da justiça. É o necessário. Decido. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, 

pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Uma vez 

que o requerido possui endereço certo, Cite-se por carta de 

correspondência com aviso de recebimento (ar), para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

consignando que, não contestação a ação, será declarada revel (art. 344 

e 345 do NCPC). Proceda-se a citação dos confinantes do imóvel 

usucapiendo, bem como de seus cônjuges, devendo o oficial de justiça 

encarregado das diligências percorrer toda a linha de confrontação do 

imóvel e aí proceder a citação de todas as pessoas ali localizadas, mesmo 

que não constem do mandado, para apresentarem resposta, no prazo de 

quinze dias, com as advertências legais. Intimem-se por via postal, com 

aviso de recebimento, para que manifestem interesse na causa, o 

Município de localização do imóvel, o Estado de Mato Grosso e a União 

Federal, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos que 

a instruíram. Cite-se, via edital, terceiros e possíveis interessados, na 

forma da lei. Decorrido o prazo do edital, e decorrido o prazo de resposta 

sem manifestação ou sem constituição de causídico pelas pessoas 

citadas por edital, certifique-se. Oficie-se o Cartório Distribuidor 

solicitando-lhe certidão acerca da existência de ações possessórias 

envolvendo as partes do presente feito. Após, de-se ciência ao Ministério 

Público de todos os atos do processo. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 

23 de janeiro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Jaciara - MT, 6 de fevereiro de 2018.

Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahao

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107799 Nr: 1002065-69.2017.811.0002

 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): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP, ANDREIA 

KATIA FELITO ROMERO, CARLA ADRIANA FELITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 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.
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 Jaciara-MT., 06 de fevereiro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26324 Nr: 2918-86.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHOMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA-EPP, EMERSON ARCANJO AQUINO, JOSIANA 

FONSECA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- OAB:12.120 OAB/MT, DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - OAB:20158/O

 Processo nº. 2918-86.2008.811.0010

Código. 26324

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Milhomil Ind. e Com. de milho e Derivados – EPP e Outros

VISTOS ETC,

Banco Bradesco S/A ajuizou Ação de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial, em face de Milhomil Indústria e Comércio de milho e Derivados 

– EPP, Emerson Arcanjo Aquino e Josiana Fonseca Gomes, qualificados 

nos autos.

As partes noticiaram a formulação de acordo e requerem sua 

homologação judicial, com a extinção do feito (fls. 149/152).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes às fls. 149/152.

 Em consequência, com fundamento nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com 

resolução de mérito.

Custas processuais e honorários advocatícios conforme acordado.

Transitada em Julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de novembro de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56711 Nr: 1095-67.2014.811.0010

 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: CALCÁRIO MORRO GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Tardin - OAB:4479/MT, 

REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos (DJe n.º 9569), e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar 

configurado qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC.Deve, assim, 

permanecer a r. sentença de fl. 39 tal como foi lançada.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Às 

providências.Jaciara - MT, 07 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12151 Nr: 1053-04.2003.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA FIGUEIREDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1053-04.2003.811.0010

Código nº 12151

Exequente: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial

Executada: Fabiana Figueiredo Leite

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Execução Fiscal manejada por Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial em face de Fabiana 

Figueiredo Leite, nos termos da lei 6.830/1980.

O exequente à fl. 95 requereu a extinção da execução ante o pagamento 

integral da divida executada.

É o relato.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos ao exequente, conforme se extrai das fls. 96/97.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso 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.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35234 Nr: 2771-89.2010.811.0010

 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: ESPOLIO DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, 

EDILEUZA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA, ESPÓLIO DE PAULO DA 

COSTA FERREIRA, MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, CLEONICE BONAFE 

FERREIRA, PAULO BONAFÉ FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILAS TÉRCIO FERREIRA, 

SILMARA FERREIRA DE CASTRO, SIMONICA APARECIDA GOMES, 

ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, RAQUEL MORAES 

MADUREIRA, ONIVALDO CASARI, JAN CLEBER, ESTELVINA NUNES, 

ADÃO MARQUES, JOÃO LUIZ DA SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, analisando os presentes autos constatei que 

por um lapso da Secretaria houve erro na enumeração do feito a partir da 

fl. 198, onde deveria constar fl. 199 constou fl. 163. CERTIFICO MAIS QUE, 

nesta data, faço a retificação da referida numeração dos autos. 

CERTIFICO POR ÚLTIMO QUE, faço expedir intimação do advogado da 

parte autora para manifestar-se acerca da certidão de fls. 198versos e 

das correpondências com aviso de recebimento(ar) acostas aos autos às 

fls. 213e 214. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54851 Nr: 3280-15.2013.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: JN ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ BUENO - 

OAB:279.574/SP, PAULA FABIANA MONTEIRO - OAB:244.778/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Tardin - OAB:4479/MT, 

PRISCILA ROSA VIEIRA RORIZ - OAB:34.171/GO, REINALDO DE 

TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Vistos etc.

Trata-se de habilitação de crédito, tendo como credor JN ASSESSÓRIOS 

INDUSTRIAIS LTDA em face da USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA, inicialmente distribuída perante a 3ª Vara desta Comarca.

Entretanto, após a redistribuição dos autos à 2ª Vara desta Comarca, o 

MM. Magistrado, então Titular daquele Juízo e Vara, declarou sua 

suspeição para apreciar e julgar a habilitação.

Pois bem, diante da cronologia dos fatos, atenta, ainda, ao petitório de fls. 

64/70, manifeste-se o Ministério Público.

 Após, diga a autora, em 15 (quinze) dias, conforme determina a Lei de 

regência.

Intime-se.

Às providências.

 Jaciara - MT, 07 de fevereiro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56789 Nr: 1144-11.2014.811.0010

 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: EDIRCE ELIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, o recurso de apelação acostado às fls. 83/129, foi 

interposto no prazo legal, portanto, tempestivo. Assim, nesta data, faço 

expedir intimação do advogado da parte apelada, para, querendo, no 

prazo legal, contrarrazoar o recuso de apelação interposto pelo requerido. 

É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9283 Nr: 1441-72.2001.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO TOLEDO MALULI - OAB:GO 

8.534-A

 Vistos etc.

Verifica-se da certidão de óbito anexada à fls. 197/198, a informação de 

óbito do executado William Habib Naoum.

Desta feita, considerando que a pretensão executiva já se encontra 

suspensa (fl. 205), e a par do certificado pelo Sr. Gestor (fl. 206), 

intime-se a exequente para que promova a citação do espólio, sucessores 

ou herdeiros, no prazo de 02 (dois) meses (§2º, inciso I, do Art. 313, do 

CPC), cabendo, ainda, as diligências necessárias à qualificação e 

endereço. Por sua vez, cientes os sucessores, estes que deverão 

manifestar interesse na sucessão processual, no prazo de 30 dias (art. 

110, NCPC).

Após, voltem os autos conclusos para outras deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara - MT, 07 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21957 Nr: 758-25.2007.811.0010

 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: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA, EVAILDO APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE DIAS DE CAMPOS - 

OAB:7403/MT, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:133443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:18.169-GO, Eduardo Urany de Castro - OAB:16.539 - GO, Julio 

Tardin - OAB:4479/MT, MARCELO MENDES FRANÇA - OAB:14301/GO

 Vistos etc.

Atenta que nos autos da Recuperação Judicial – processo n.º 53021 – 

houve a destituição do Administrador Judicial que peticionou às fls. 

231/232(Julio Tardin), ante os fatos por lá delineados, por prudência, há 

que se colher a manifestação do atual, no prazo de 10 (dez) dias, 

considerando a submissão do crédito ao plano de recuperação e eventual 

acertamento do pagamento, face à arrematação do patrimônio que 

constituía a Unidade Produtiva Isolada (UPI) das Usinas Pantanal e Jaciara 

pela Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A.

Após, intime-se a requerente para manifestar no mesmo prazo supra e, 

advindo petitório ou não, tornem os autos conclusos para outras 

deliberações.

Jaciara/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54739 Nr: 3176-23.2013.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, GEORGES HABIB 

NAOUM, MOUNIR NAOUM, WILLIAN HABIB NAOUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 Vistos etc.

Verifica-se da certidão de óbito anexada à fl. 35, a informação de óbito do 

executado William Habib Naoum.

Desta feita, determino a suspensão do regular trâmite da pretensão 

executiva, em desfavor do extinto, até a regularização processual (art. 

313, inciso I, do NCPC).

Intime-se a exequente para que promova a citação do espólio, sucessores 

ou herdeiros, no prazo de 02 (dois) meses (§2º, inciso I, do Art. 313, do 

CPC), cabendo, ainda, as diligências necessárias à qualificação e 

endereço. Por sua vez, cientes os sucessores, estes que deverão 

manifestar interesse na sucessão processual, no prazo de 30 dias (art. 

110, NCPC).

Após, voltem os autos conclusos para outras deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara - MT, 07 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54983 Nr: 3406-65.2013.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ROSA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MILTON DO NASCIMENTO, EDMA 

FERRAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos (DJe n.º 9569), e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar 

configurado qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC.Deve, assim, 

permanecer a r. sentença de fl. 39 tal como foi lançada.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Às 

providências.Jaciara - MT, 07 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57321 Nr: 1575-45.2014.811.0010

 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: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, USINA PANTANAL DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DO REIS LEITÃO - 

OAB:344.763/SP, THOMAZ LUIZ SANT'ANA - OAB:235.250/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, ADRIANA BARBOSA DE ANDRADE - OAB:19921, Julio 

Tardin - OAB:4479/MT, REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Vistos etc.

Atenta que nos autos da Recuperação Judicial – processo n.º 53021 – 

houve a destituição do Administrador Judicial que peticionou às fls. 

66/70(Julio Tardin), ante os fatos por lá delineados, por prudência, há que 

se colher a manifestação do atual, no prazo de 10 (dez) dias, 

considerando o relatório apresentado e eventual submissão dos créditos 

extraconcursais ao acertamento de pagamento, ante a arrematação do 

patrimônio que constituía a Unidade Produtiva Isolada (UPI) das Usinas 

Pantanal e Jaciara pela Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e 

Participações S.A.

Após, intime-se a requerente para manifestar no mesmo prazo supra e, 

advindo petitório ou não, abra-se vista ao Ministério Público.

Às providências.

Jaciara/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108751 Nr: 586-97.2018.811.0010

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRON ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ... Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação do 

pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem 

incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da 

lei penal.Com tais considerações, a despeito dos eventuais predicados 

pessoais dos requerentes, em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa de IRON ALVES DOS SANTOS e, consequentemente, mantenho a 

prisão cautelar.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 75107 Nr: 495-75.2016.811.0010

 AÇÃO: Unificação de penas->Incidentes->Execução 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

HUEMERSON VIANA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5.135/MT

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do recuperando HUEMERSON 

VIANA DOS REIS pugna pelo encaminhamento do presente feito para a 

comarca de Cuiabá/MT, uma vez que se encontra residindo naquela 

cidade.

 Por sua vez, o representante do Ministério Público manifestou-se 

favorável ao acolhimento do pedido.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista que o recuperando encontra-se cumprindo pena em 

regime aberto, porém, encontra-se residindo na cidade de Cuiabá/MT, 

cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do cumprimento de sua 

pena.

 Ante o exposto, declino a competência para atuar no presente executivo 

ao r. Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Cuiabá/MT.

Remetam-se os presentes autos à Vara de Execuções Penais da referida 

Comarca, com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-70.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITORINA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-59.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000719-59.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 7 de fevereiro de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-04.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11662514 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZIO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A 

Endereço: desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr 

(.ª) , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

19/04/2018 Hora: 10:15 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através 

de seu i. patrono . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais e do Promovido importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-09.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MINCHAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

JURUCE, 2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 e do 

Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES OAB: MT0009708S Endereço: MARECHAL CANDIDO 

MARIANO RONDON, 1636, SALA 702, CENTRO, CAMPO GRANDE - MS - 

CEP: 79002-915 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/03/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através 

de seu i. patrono . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais e do Promovido importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA CRISTINA VIEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/04/2018 Hora: 

09:45 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KAROLLINE VEIGA GARCIA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/04/2018 Hora: 

10:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FRANCISCA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 
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JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/04/2018 Hora: 

10:15 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010144-93.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Promovida para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da 

petição de id n. 11672073.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALILA ROCHA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/04/2018 Hora: 

10:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ANTONIO GOMES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/04/2018 Hora: 

10:45 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CALOU DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/04/2018 Hora: 

08:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA GARCIA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/04/2018 Hora: 08:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA NAYARA LAZARIN BENETTI (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 
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55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/04/2018 Hora: 08:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO SENA MESQUITA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/04/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEDALVA TENORIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/04/2018 Hora: 09:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSICLEIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/04/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISTEFANI DA CRUZ LIMA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/04/2018 Hora: 09:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE BRAGA DOURADO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/04/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA SALES LEITE (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/04/2018 Hora: 10:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA SILVA FERRAZ (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/04/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS CUSTODIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/04/2018 Hora: 10:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SOUTO GONCALVES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 08:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELY SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 09:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE FELIX DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000827-88.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Homologo o acordo entabulado pelas partes conforme ID n. 10695944, 

para que surta os devidos efeitos legais, conforme estipulado no art. 22, 

parágrafo único da Lei nº 9.099/95 e julgo extinto o presente feito com 

resolução de mérito com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas, 

e sem condenação em honorários advocatícios. Jaciara, 15 de janeiro de 

2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 
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sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-28.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA MARIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 09:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIA GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR INACIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 10:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DOS REIS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FIRMINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2018 Hora: 10:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 
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e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENAH DALL ORTO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI JOSE COSTA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2018 Hora: 08:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX WILLIAN ALVES SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA RUBIA BIHAIN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERGINIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2018 Hora: 09:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEDJA GOMES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WLADINEIA JOSI MOLINA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2018 Hora: 09:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON DE JESUS NUNES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2018 Hora: 10:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-50.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON BATISTA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CUNHA SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DEVANIR SCHUENQUENER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANDINO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: desconhecido (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/05/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-53.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AYLA APARECIDA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000244-40.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY ANDRESSA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-03.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI URSINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

RUA CARIJÓS, 149, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

09/05/2018 Hora: 08:15 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-15.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO PEREIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOANA CARDOSO CARVALHO FARIAS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2018 Hora: 10:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-66.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000124-60.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/05/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB: MT0009056A-A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/04/2018 Hora: 10:40 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

Redesignada tendo em vista o congestionamento de pauta, e não sendo 

apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do 

processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada 

mais. Maria Célia de Brito Capato Gestora Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000576-07.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI RAMOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS GALVAO MACHADO OAB - MT0018167A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO ABADE (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)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-23.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000099-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FELIX DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000099-13.2018.8.11.0010 REQUERENTE: WILLIAN FELIX DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido 

de concessão de medida liminar deve ser deferido. É que a documentação 

apresentada com a peça exordial indicia que a parte reclamante procurou 

a parte reclamada, a fim de solucionar a pendência em torno de supostas 

irregularidades no valor das faturas mensais de energia elétrica 

questionadas nestes autos, “quantum” que se mostra aparentemente, 

bastante superior ao consumo médio de energia elétrica da referida 

Unidade consumidora, circunstancias que tornam discutível a procedência 

do apontamento administrativo feito pela reclamada e por isso, justificando 

o questionamento judicial: De outra banda, não se pode olvidar a demora 

na composição final do litígio que ora se instala poderá trazer prejuízos à 

parte requerente, caso a requerida interrompa o fornecimento de energia 

elétrica à mesma, diante da natureza essencial que a energia Elétrica 

representa na vida moderna. Sendo assim, a medida acautelatória inicial 

deve ser deferida por observância ao seguinte entendimento 

jurisprudencial: "DIÁRIO DA JUSTIÇA 15/12/97 - Nº 5.323 - PG.02 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7.633 - CLASSE 15 - 

BARRA DO BUGRES - RELATOR: EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA 

PERRI. DECISÃO: SEM DISCREPÂNCIA DE VOTOS, NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. EMENTA: ENERGIA ELÉTRICA - AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO - 

LIMINAR CONCEDIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Estando 

o consumidor a discutir o valor das contas, acusando o superfaturamento 

delas, pode o juiz, diante da razoabilidade das provas apresentadas, 

conceder liminar obstando o corte no fornecimento de energia elétrica pela 

concessionária." POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

concedo a tutela jurisdicional antecipada para o fim de determinar à 

empresa requerida que se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia elétrica em favor da parte requerente, referentemente ao débito 

discutido nestes autos, até ulterior deliberação judicial. Unicamente, 

condiciono o cumprimento da liminar ao depósito judicial mensal, até o dia 

de vencimento regular das faturas de energia elétrica, no valor equivalente 

ao consumo médio apontado pela reclamante, obtido dos últimos 06 meses 

anteriores à elevação das faturas questionadas nestes autos. Cite-se 

para comparecer à audiência de conciliação, conforme pauta da 

conciliadora, fazendo-se as advertências contidas no § 1.º do art.18 da 

Lei n.º 9.099/95. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. 

Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000967-25.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ALINE NEVES BONFIM (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11117430 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 
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impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000013-13.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11477491e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000285-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MISAEL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11529059 e seguintes.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98001 Nr: 5629-25.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72879 Nr: 2609-94.2015.811.0018

 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: Irenita Brandalise

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANNE CILIATO COUTINHO - 

OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos, etc.

Considerando a Portaria nº 678/2017-PRES definiu como ponto facultativo 

o dia 28 de março de 2018, REDESIGNO a audiência outrora fixada para o 

dia 27 de Março de 2018 às 15h00min.

Consigno que é dever dos advogados informar ou intimar suas 

testemunhas da designação da audiência, nos termos do art. 455 do 

CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30306 Nr: 2879-65.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Akacio Ferreira Kovalski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. S. da Silva Informática-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração de fls. 156/159. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente 

feito ao DJE para proceder a intimação da parte requerida, para querendo, 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65628 Nr: 2761-79.2014.811.0018

 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: Luzemar Ferreira Guirau

 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. 68/75. 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.: 83720 Nr: 3976-22.2016.811.0018

 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: Antonia de Souza Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, CONFIRMO a tutela antecipada de ref. 04 e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial por 

ANTONIA DE SOUZA SILVEIRA em desfavor do BANCO BMG S/A, para 

DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, 

determinando a retirada do nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais) e CONDENAR a instituição financeira reclamada a 

pagar ao reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por danos morais, devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da 

Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença, 

nos termos do Súmula 362 do STJ.Por consequência, EXTINGO O 

PROCESSO, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC/2015.Condeno o requerido, ainda, ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios que arbitro de 10% do valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º, também do CPC/2015.P.R.I.Transitada em julgado, 

arquive-se com as ba ixas e  caute las  de est i lo .À s 

providências.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95287 Nr: 4247-94.2017.811.0018

 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: Dalmir Dionei Barela Iori, Sonia Maria Semensato Iori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito à parte autora, para querendo, apresentar 

impugnação à contestação de referência 27.

 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

 Vistos etc.

Considerando a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje, 

nesta Comarca, bem como visando a melhoria na prestação jurisdicional, o 

Tribunal de Justiça estará aplicando treinamento para todos os servidores 

nas datas de 06 à 09 de março de 2018.

 Sendo assim, REDESIGNO a audiência outrora fixada para o dia 19 de 

março de 2018 às 14h00min.

Consigno que é dever dos advogados informar ou intimar suas 

testemunhas da designação da audiência, nos termos do art. 455 do 

CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104883 Nr: 519-11.2018.811.0018

 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: Mauricio Rodrigues, Elimarcia dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Rodrigues da Cruz Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Cristina Bispo 

Magalhães - OAB:22.417/O, Jocilene da Silva Rodrigues Neves - 

OAB:23.243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 300 do CPC/2015 CONCEDO a 

TUTELA DE URGENCIA pleiteada para DETERMINAR que a requerida pague 

ao requerente Mauricio Rodrigues, a título de pensão provisória e até o 

final de seu tratamento, o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo 

vigente, que deverá ser depositado na conta corrente indicada nos autos 

até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante desconto em sua folha de 

pagamento junto a Secretaria de Estado de Educação.Demais disso, Tendo 

em vista que o feito em análise admite composição, com supedâneo no 

inciso V, do artigo 139 do CPC e na norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, 

determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva Secretaria, 

designar Sessão de Conciliação/Mediação.1-Cite-se a parte requerida. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial.2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver, bem 

como deverão estar munidos da certidão de nascimento do infante, que 

não se encontra nos autos. 3 - Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.....Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95301 Nr: 4251-34.2017.811.0018

 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: Valeria de Araujo Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, na pessoa de seus advogados, acerca da 

contestação apresentada (referência 33), para querendo, impugná-la no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60669 Nr: 3286-95.2013.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Luppi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Marcelo Militz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artidiana A. Betoni Silva - 

OAB:19.002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708, Mariana 

Francisca de Souza Sanches - OAB:10.938/MT, Roberto Luppi 

Junior - OAB:14.737-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora acerca do mandado e certidão de fls. 153/154, 

requerendo o que de direito.

 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 13 de março de 2018 às 15h00min. Tendo em vista 

que no dia 19 de março de 2018 é feriado municipal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103186 Nr: 8368-68.2017.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Mendes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farmácia Vita Farma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:13827

 Intimar o patrono da parte requerida acerca da Juntada de Mandado de 

Intimação e Certidão do Oficial, para que requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56932 Nr: 3157-27.2012.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stemac S/A Grupo Geradores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:OAB/RS 56.888-A, Fábio Korenblum - OAB:OAB/RS 

92.135-A, Flávia Bumlai Alves Pinto - OAB:OAB/RJ 135.635, 

JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA - OAB:15115

 Intimação do requerido para manifestar acerca da petição de fls. 194.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103186 Nr: 8368-68.2017.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Mendes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farmácia Vita Farma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:13827

 Vistos etc.

Cumpra na forma deprecada e servindo como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem.

Designo o dia 11 de abril de 2018, às 16h00min para realização de 

audiência, objetivando inquirir a testemunha, residente nesta Comarca.

Sobre a data da audiência, informe-se ao Juízo deprecante.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Às providências.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85379 Nr: 4875-20.2016.811.0018

 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: Agotaro Nozaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Felipe da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Agotardo Nozaki propôs ação de despejo com pedido de tutela antecipada 

c/c cobrança de aluguéis em desfavor de Devanir Felipe da Costa, ambos 

qualificados nos autos.

Em decisão de f. 21 determinou-se a emenda da exordial para que a parte 

autora comprovasse sua hipossuficiência ou recolhe taxas e custas.

Às f. 25 consta certidão de transcurso de prazo sem que houvesse 

recolhimento das custas.

Na sequência a parte autora peticionou informando que a parte requerida 

desocupou o imóvel e que por este motivo não possui mais interesse no 

seguimento desta ação.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, tendo a parte autora declarado que não possui mais 

interesse no prosseguimento da presente demanda, bem como diante do 

fato de que ainda não se estabeleceu a triangularização processual 

destes, a extinção do feito é medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e honorários.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72057 Nr: 2273-90.2015.811.0018

 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: Debora Camargo Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:10062

 Código nº 72057

DESPACHO

 Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

No mesmo prazo, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

desejam produzir, mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 8683 Nr: 287-24.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nalia Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deni Oliveira dos Santos-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 Vistos etc.

A situação referente ao imóvel em questão, e o casal Zauza está muito 

bem explicitad na petição de f. 103/104, sendo desnecessária a intimação 

para os esclarecimentos determinado à f. 101.

Intime-se a exequente para, no prazo, legal dar impulsionamento ao feito, 

sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69790 Nr: 1191-24.2015.811.0018

 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: Paloma Blenda Braz de Oliveira, Adriana Lúcia Braz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fantin da Silva & Cia Ltda – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia Cristina 

Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 69760

DESPACHO

Compulsando os autos verifico que até o presente momento, a parte 

autora não juntou ao feito instrumento de procuração outorgando poderes 

aos patronos.

Assim, intime-se o autor para que regularize a representação processual 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105403 Nr: 815-33.2018.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Ciriaco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Veronica Estefani de Almeida - OAB:22868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 105403

 DECISÃO

Compulsando os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante 

do pagamento de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de 

hipossuficiência para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo 

pelo qual deixo de receber a inicial.

Dessa forma, intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos comprovantes de 

pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa ou ainda 

comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105420 Nr: 828-32.2018.811.0018

 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: Marili Korb Barreto de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O, Karine de Gois Conradi - OAB:22077/O, Monica da 

Silva Costa - OAB:23320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A concessão da 

gratuidade da justiça não impede que a parte contrária possa fazer a 

prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os 

elementos hábeis ao convencimento do Magistrado.Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM).INDEFIRO por ora o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”, podendo 

ser reapreciado após a perícia médica, pois apesar da documentação 

apresentada, o requerido pela parte autora enseja providência de difícil 

reversão, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC.(..) Após, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte requerida para 

responder a ação, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 183), 

advertindo-a que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). No mesmo ato, 

INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial.Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67156 Nr: 3800-14.2014.811.0018

 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: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854, Silvia 

Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69672 Nr: 1128-96.2015.811.0018

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Cristina Coutinho de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Código 69672

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Deferindo a produção de prova testemunhal requerido por ambas as 

partes nos autos, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a 

data de 22.03.2018 às 14h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

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 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71634 Nr: 2056-47.2015.811.0018

 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: Dielson Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Valmir Sthal, Andreia Cecilia Miranda 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 
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guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83365 Nr: 3760-61.2016.811.0018

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFJ, AF, ERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A[...].O pedido formulado com a inicial não se trata de mera 

retificação de registro civil prevista no art. 109, Lei 6.015/73, mas de 

negatória ou investigatória de paternidade, não se revelando possível a 

alteração sem que seja estabelecida certeza quanto aos fatos 

apresentados, não bastando apenas à apresentação de resultado de 

exame de DNA negativo, pois a filiação deve ser demonstrada por meio de 

provas mais consistentes. Eis julgado que sintetiza a questão:“AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE 

FILIAÇÃO - RECONHECIMENTO INDIRETO DE PATERNIDADE - MATÉRIA 

QUE ESCAPA AOS LIMITES DO PROCEDIMENTO - NECESSIDADE DE AÇÃO 

PRÓPRIA COM EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO. Se a questão, por sua 

natureza, abrangência e importância/gravidade jurídica, envolve 

paternidade/filiação, deve ser resolvida na sede própria e específica da 

ação de declaração/reconhecimento, que terá, por conseqüência, a 

modificação/alteração do registro civil, autorizado por decisão judicial. Não 

se trata, pois de mera retificação direta no registro, com base na Lei de 

Registro Público, como se mero engano/equívoco tivesse ocorrido, de 

natureza formal. A decisão será de fundo, com base no direito civil/família.

(TJ-MG - AC: 10134140135713001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de 

Julgamento: 16/02/2016, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2016)”[...].FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS revogo a 

decisão de f. 20 e deixo de receber a inicial por carecer de interesse 

processual (art. 330, inciso III do CPC), julgando extinta a presente ação 

sem resolução de mérito 485,VI do CPC.Sem custas e honorários.Após o 

transito em julgado, ao ARQUIVO.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87478 Nr: 463-12.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Piccin Eirelli - EPP, Wagner Piccin, 

Mirian Venancio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89109 Nr: 1206-22.2017.811.0018

 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 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. D. Guedes – ME, Suelen Dias Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104957 Nr: 561-60.2018.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Frasson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104963 Nr: 562-45.2018.811.0018

 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: Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil, Banco 

Santander Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane Fenner

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

OAB:9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62066 Nr: 4695-09.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia da Silva

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

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da autora para manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça fl.79, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65300 Nr: 2501-02.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supremagro Produtos Agropecuários Ltda, Adriano 

Volpe Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Antines Carniel, Luciana de 

Oliveira Araújo Carniel

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

OAB:12083/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, devidamente intimado, até a presente data não veio 

manifestação do autor quanto ao retorno das cartas de citação sem o 

devido cumprimento. Desse modo, promovo o feito a conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70372 Nr: 1442-42.2015.811.0018

 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: VJVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 70372

D E C I S Ã O

Considerando que a parte requerida JORDANA ERLAN DA SILVA, foi 

citada nos termos da certidão de fls. 34, deixando transcorrer o prazo 

para resposta “in albis” (f. 35), CONSIDERO-A REVEL, nos termos do art. 

344 do NCPC.

Ademais, DEFIRO o pleito ministerial de fls. 38/39 e determino a realização 

de estudo psicossocial com menor Matheus Junior da Silva Mattos, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

Acostando o laudo, vista ao Ministério Público e a parte autora para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105510 Nr: 880-28.2018.811.0018

 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: Rodrigues Silva & Araújo Ltda, Araujo & Araujo Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALLÉE S/A, Banco Safra S/A, Bradesco 

Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 105510

 DECISÃO

Compulsando os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante 

do pagamento de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de 

hipossuficiência para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo 

pelo qual deixo de receber a inicial.

Dessa forma, intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos comprovantes de 

pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa ou ainda 

comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010133-35.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU DE SOUZA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS OAB - RS0060702A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito, bem como da petição e documentos juntados no 

autos de ID 11678872.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80886 Nr: 2383-55.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Ré Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Cód. 80886

Vistos, etc.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que o acusado responde pelo crime 

previsto no art. 14 da Lei n. 10826/03, uma vez que o registro da arma de 

sua propriedade estava vencido à época dos fatos.

Sendo assim, intime-se o acusado, pessoalmente, para manifestar seu 

eventual interesse na restituição da arma, no prazo de 10 (dez) dias.

Saliento que para tal intento, o réu deverá apresentar o registro da 

referida arma, devidamente atualizado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96535 Nr: 4880-08.2017.811.0018

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Policia de Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074

 Tendo em vista a fiança recolhida nos presentes autos, bem a decisão de 

arquivamento do inquérito policial de código nº 98161, procedo a intimação 

da defesa do requerido para pleitear o que entenda de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 87628 Nr: 509-98.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Cód. 87628

Vistos em correição

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 
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EVIVALDO BATISTA NUNES DOS SANTOS como incurso no artigo 218-B 

do Código Penal.

Em consulta ao procedimento de código 66386 verifica-se que os 

elementos do presente feito são os mesmos dos autos 

supramencionados, o qual foi distribuído em 2014, no Juizado Especial, o 

qual, inclusive, já esta arquivado, em razão da extinção da punibilidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente ao 

arquivamento, ante a duplicidade das ações.

Assim, havendo repetição de ação anteriormente ajuizada, mister o 

reconhecimento da litispendência e extinção do feito sem resolução de 

mérito, em obediência ao art. 485, V do Novo Código de Processo Civil.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, V do CPC, julgo extinto o 

presente feito, o que faço sem resolução de mérito, ante o 

reconhecimento da litispendência.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias

PRIC.

 Juara/MT,7 de fevereiro de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000414-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO MUTZIE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000414-30.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: ALBANO MUTZIE REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A VISTOS ETC. DEFIRO o pedido constante no id. 

10726327 e DETERMINO a expedição de Alvará de Levantamento do valor 

depositado em juízo a ser transferido para a conta informada no termo de 

audiência id. 9373847. Após, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína, 06 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000661-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MORENO TSIKBATSAMY RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO)

LUCAS WANDERLEY DE FREITAS OAB - MG118906 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000661-11.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: MORENO TSIKBATSAMY RIKBAKTA REQUERIDO: BANCO 

INTERMEDIUM SA VISTOS ETC. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Anulabilidade de Negócio Jurídico, Repetição de Indébito c.c. Indenização 

por Danos Morais ajuizada por MORENO TSIKBAKTSAMY RIKBAKTA em 

face do BANCO INTERMEDIUM S/A. Recebida a inicial foi designada 

audiência de conciliação e determinada a citação do Requerido - id. 

8287919. Realizada audiência não houve acordo - id. 9759059. 

Contestação juntada – id. 10013554. Petição das partes informando que 

foi entabulado acordo - id. 10317705. Vieram-me os autos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Em análise aos autos, verifico que as partes 

requereram a homologação do acordo firmado. O artigo 487, do Código de 

Processo Civil dispõe que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o 

juiz: (...) III – homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à 

pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Desta forma, 

considerando que as partes transigiram, como se denota da petição - id. 

10317705, hei por bem homologar o acordo entabulado entre as mesmas. 

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado entre as partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por 

consequência, JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do 

mérito, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Às 

providências. Juína, 06 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000616-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA WAOHOMY RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000616-07.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: LUZIA WAOHOMY RIKBAKTATSA REQUERIDO: BANCO 

PINE S/A VISTOS ETC. Cuida-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de 

Negócio Jurídico, Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais 

ajuizada por LUZIA WAOHOMY RIKBAKTATSA em face do BANCO PINE 

S/A. Recebida a inicial foi designada audiência de conciliação e 

determinada a citação do Requerido - id. 8060774. Contestação constante 

no id. 9583182. Realizada audiência não houve acordo - id. 9649471. 

Impugnação juntada conforme id. 9951812. Petição das partes informando 

que foi entabulado acordo - id. 10643326 e o comprovante de pagamento 

inserido no id. 10836502. Vieram-me os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Em análise aos autos, verifico que as partes requereram a homologação 

do acordo firmado. O artigo 487, do Código de Processo Civil dispõe que: 

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III – homologar: a) 

o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na 

ação ou na reconvenção. Desta forma, considerando que as partes 

transigiram, como se denota da petição - id. 10643326, hei por bem 

homologar o acordo entabulado entre as mesmas. Ante o exposto e, por 

tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as 

partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por consequência, 

JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do mérito, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Às providências. 

Juína, 06 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000609-15.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TYKAYWY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000609-15.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: IRENE TYKAYWY REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA 

VISTOS ETC. Cuida-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio 

Jurídico, Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada 

por IRENE TYKAYWY em face do BANCO INTERMEDIUM S/A. Recebida a 

inicial foi designada audiência de conciliação e determinada a citação do 
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Requerido - id. 8060677. Realizada audiência não houve acordo - id. 

9654643. Contestação juntada – id. 9913725. Petição das partes 

informando que foi entabulado acordo - id. 10316507. Vieram-me os autos. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Em análise aos autos, verifico que as partes 

requereram a homologação do acordo firmado. O artigo 487, do Código de 

Processo Civil dispõe que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o 

juiz: (...) III – homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à 

pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Desta forma, 

considerando que as partes transigiram, como se denota da petição - id. 

10316507, hei por bem homologar o acordo entabulado entre as mesmas. 

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado entre as partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por 

consequência, JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do 

mérito, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Às 

providências. Juína, 06 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000606-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEVIRGE MYDA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000606-60.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: DEVIRGE MYDA RIKBAKTATSA REQUERIDO: BANCO 

INTERMEDIUM SA VISTOS ETC. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Anulabilidade de Negócio Jurídico, Repetição de Indébito c.c. Indenização 

por Danos Morais ajuizada por IRENE TYKAYWY em face do BANCO 

INTERMEDIUM S/A. Recebida a inicial foi designada audiência de 

conciliação e determinada a citação do Requerido - id. 8060677. Realizada 

audiência não houve acordo - id. 9654643. Contestação juntada – id. 

9913725. Petição das partes informando que foi entabulado acordo - id. 

10316507. Vieram-me os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Em análise aos 

autos, verifico que as partes requereram a homologação do acordo 

firmado. O artigo 487, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III – homologar: a) o 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na 

ação ou na reconvenção. Desta forma, considerando que as partes 

transigiram, como se denota da petição - id. 10316507, hei por bem 

homologar o acordo entabulado entre as mesmas. Ante o exposto e, por 

tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as 

partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por consequência, 

JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do mérito, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Às providências. 

Juína, 06 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000605-75.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEVIRGE MYDA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000605-75.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: DEVIRGE MYDA RIKBAKTATSA REQUERIDO: BANCO 

INTERMEDIUM SA VISTOS ETC. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Anulabilidade de Negócio Jurídico, Repetição de Indébito c.c. Indenização 

por Danos Morais ajuizada por DEVIRGE MYDA RIKBAKTATSA em face do 

BANCO INTERMEDIUM S/A. Recebida a inicial foi designada audiência de 

conciliação e determinada a citação do Requerido - id. 8060466. Realizada 

audiência não houve acordo - id. 9655376. Petição das partes informando 

que foi entabulado acordo - id. 9685332 e o comprovante de pagamento 

inserido no id. 9849766. Vieram-me os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Em análise aos autos, verifico que as partes requereram a homologação 

do acordo firmado. O artigo 487, do Código de Processo Civil dispõe que: 

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III – homologar: a) 

o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na 

ação ou na reconvenção. Desta forma, considerando que as partes 

transigiram, como se denota da petição - id. 9685332, hei por bem 

homologar o acordo entabulado entre as mesmas. Ante o exposto e, por 

tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as 

partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por consequência, 

JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do mérito, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Às providências. 

Juína, 06 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000058-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar da autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer na 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 6/3/2018 às 

9h30min na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Juína - CEJUSC .

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000535-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. S. C. (REQUERIDO)

F. D. S. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer na 

Secretaria da Primeira Vara para retirar e assinar o Termo de Guarda 

Definitiva, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000078-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. R. (REQUERENTE)

E. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000078-89.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: ELEANDRO MOLETA, ALINE MARTINS RAMOS VISTOS 

ETC. Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 
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189, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 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. Vistas 

ao Ministério Público. Após, com o aporte da manifestação, voltem os 

autos conclusos. Às providências. Juína, 30 de janeiro de 2018. Victor 

Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000006-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSOS CLINICA E DISTRIBUIDORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA 

- ME (RÉU)

 

Intimar da autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer na 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 6/3/2018 às 

9h50min na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Juína - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000082-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. S. (EXECUTADO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 30,00 

(trinta reais), para cumprimento do mandado no bairro Modulo 5, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido valor deverá ser 

recolhido por meio do sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000095-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000095-28.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: IVONETE BARBOSA REQUERIDO: VERA LUCIA BARBOSA 

VISTOS ETC. Recebo a inicial, pois preenche os requisitos do art. 319, do 

CPC. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Em relação à antecipação de tutela, a mesma 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme dispõe o art. 300, do CPC. No caso m tela, vislumbro estar 

demonstrados, de forma cristalina, a probabilidade do direito bem como 

haver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

mormente pela necessidade da nomeação da Autora como curadora 

provisória de sua irmã para que a mesma possa zelar pelos interesses da 

interditanda. Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, DEFIRO o 

pedido liminar para nomear a Sra. IVONETE BARBOSA como Curadora 

Provisória de VERA LÚCIA BARBOSA. Outrossim, nos termos do art. 751, 

do CPC, designo o DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS, para 

audiência de interrogatório da interditanda. CITE-SE a interditanda e a parte 

interessada. Notifique-se o Parquet. O prazo para impugnação do pedido 

será de 15 (quinze) dias, a contar da audiência, nos termos do art. 752, do 

CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína, 05 

de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 102531 Nr: 3406-83.2014.811.0025

 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: CLEIDIANE SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, APRESENTAR 03 

(TRÊS) ORÇAMENTOS do medicamento GABAPENTINA 300mg, indicando 

a quantidade necessária e a duração do tratamento, a fim de possibilitar o 

bloqueio de verbas do Estado com a menor onerosidade possível. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 105184 Nr: 145-76.2015.811.0025

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EGILSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-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

 Defiro o pedido do autor às fls. 156/157.Intimem-se os réus para 

providenciarem imediato agendamento com o referido médico, 

disponibilizando, inclusive, transporte e estadia para o autor, para fins de 

avaliação médica.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 112305 Nr: 3776-28.2015.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO FRANCISCO SCHMIDT, JAQUELINE SANTOS 

SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR AGUERA, EDNA ANTONIA S.A. 

AGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEUZA SOUZA ESTRELA - 

OAB:OAB/PR 46.917

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

PROVIDENCIAR O PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA OU A 

RETIRAR EM SECRETARIA PARA CUMPRIMENTO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 117528 Nr: 8627-13.2015.811.0025

 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: SIDNEI CARO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA EFETUAR 

O PAGAMENTO, NO PRAZO LEGAL, DOS HONORÁRIOS PERICIAIS NO 

VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), A SER DEPOSITADO NA 

AGÊNCIA 2226-8, CONTA CORRENTE 14022-8, EM NOME DE 
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GLEYSERSON PORTO RASSI, CPF: 934.597.936-00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 117528 Nr: 8627-13.2015.811.0025

 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: SIDNEI CARO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA PERÍCIA 

DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 15 DE MARÇO DE 2018, ÀS 13:30 

HORAS, NO HOSPITAL SÃO GERALDO, COM ENDEREÇO NA AVENIDA 

MATO GROSSO, Nº 150, CENTRO, JUÍNA-MT, MÉDICO DR. GLEYSERSON 

PORTO RASSI, DEVENDO A DEFESA DA PARTE AUTORA PROVIDENCIAR 

O SEU COMPARECIMENTO NA REFERIDA PERÍCIA, COM A 

APRESENTAÇÃO DE TODOS OS EXAMES E LAUDOS MÉDICOS PRÉVIOS E 

ATUALIZADOS. PODERÃO AS PARTES INDICAR ASSISTENTE TÉCNICO E 

FORMULAR QUESITOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 122415 Nr: 2871-86.2016.811.0025

 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: JOAQUIM EZACA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUÍS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.561, FRANCISCO VALTERLIN MARTINS PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 315.010, LUAN VIEIRA BARRETO - OAB:OAB/SP 195247E, 

LUÍZ AUGUSTO GUGLIELMI EID - OAB:OAB/SP 166567

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Intimação dos Advogados LUIZ AUGUSTO GUGLIELMI EID e FRANCISCO 

VALTERLIN MARTINS PEREIRA DO DESPACHO FL. 114: "VISTOS EM 

CORREIÇÃO. DEFIRO o pedido de levantamento. Outrossim, ressalto que 

caberá a parte interessada, se necessário, apresentar procuração com 

poderes específicos. EXPEÇA-SE o competente alvará judicial, para 

proceder com o levantamento da quantia bloqueada de R$ 73.408,75 

(setenta e três mil quatrocentos e oito reais e setenta e cinco centavos) 

dos valores bloqueados, consoante fl. 68, a ser transferido para conta 

informanda à fl. 51, terceiro paragrafo. Proceda-se a expedição dos 

respectivos alvarás em observancia à protaria nº 04/2014/GAB.-1ªVARA. 

Após, venham-me os autos conclusos para análise do saldo 

remanescente."

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000997-15.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIZETY SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDETE JAVORSRKY (RÉU)

JAIR JAVORSKY (RÉU)

Outros Interessados:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Juína - MT 

JUIZO DA Primeira Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO 

E X T R A O R D I N Á R I O  P R A Z O :  3 0  D I A S  A U T O S  N . º 

1000997-15.2017.8.11.0025 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA 

PARTE AUTORA: MARIA LIZETY PARTE RÉ: JAIR JAVORSKY e OUTROS 

CITANDOS: INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/8/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

32.000,00 (trinta e dois mil reais) FINALIDADE: CITAÇÃO interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, na forma dos arts. 257 e 259 do 

NCPC, dos termos da presente ação de Usucapião Extraordinário Especial 

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 defesa, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular, art. 344 do NCPC. RESUMO DA INICIAL: 

MARIA LIZETY, por seu advogado constituído, vem perante Vossa 

Excelência propor Ação de Usucapião EXTRAORDINÁRIO em desfavor de 

JAIR JAVORSKY e OUTROS [...] Pelo exposto requer a citação da 

requerida [...] Após trânsito em julgado seja expedido o competente 

mandado de transcrição da sentença na matrícula do imóvel, no Cartório 

de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT. DESCRIÇÃO 

DO IMÓVEL USUCAPIENDO: “lote urbano nº 20, da Quadra 73, do Setor 

“E”, com a área de 485,50m² (quatrocentos e oitenta e cinco metros e 

cinquenta centímetros quadrados), situado no Loteamento denominado 

“Expansão Urbana de Juina”, no Município de Juina – MT, dentro dos 

seguintes limites e confrontações: Frente: Rua Umuarama, em 15,24 

metros; Fundos: Lote 01, em 14,00 metros; Lado Direito: Lote 19, em 35,00 

metros; Lado Esquerdo, Rua Fóz do Iguaçu, em 32.00 metros. Matrícula nº 

16.394, Livro nº 02, do Registro Geral do 1º Serviço de Registro de 

Imóveis e Títulos e Documentos de Juina – MT” DESPACHO: “VISTOS 

ETC.RECEBO a petição inicial, pois atende aos requisitos do art. 319, do 

NCPC.DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.CITE-SE a requerida para, 

querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 

335), e por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes 

incertos e desconhecidos (CPC, art. 257 e 259).CONSIGNE-SE no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC arts. 344).DÊ 

CIÊNCIA a União, Estado e ao Município para que manifestem eventual 

interesse na causa, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público para que 

intervenha em todos os atos do processo, a teor do artigo 178, I do 

NCPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.” Eu, 

ADRIANA FRANCISCA NETO, digitei. Juína - MT, 6 de fevereiro de 2018. 

Rosane Inês Noatto Gestora Judiciária

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000061-24.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (RÉU)

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ (RÉU)

ROBSON RIBEIRO ARRIGO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (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, 7 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000671-89.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI (EXECUTADO)

A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI - ME (EXECUTADO)

JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se a advogada da parte autora, para que comprove nos autos, o 

recolhimento da Guia de Diligência, para a expedição do Mandado. JUÍNA, 

7 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: 1001142-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001142-71.2017.8.11.0025 AUTOR: 

JOAO PEDRO PINTO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos em correição. Trata-se de ação previdenciária de 

conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez com pedido 

de antecipação de tutela proposta por JOÃO PEDRO PINTO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em resumo, 

encontrar-se impossibilitado de exercer atividades laborais em virtude de 

estar acometido de doença incapacitante decorrente de acidente de 

trabalho. Com a inicial, vieram documentos em anexo. Despacho inicial 

postergando a antecipação de tutela, bem como, designando data para a 

realização de exame médico pericial e a citação do demandado para 

contestação. O requerido em sua contestação pugnou pela improcedência 

da pretensão da parte requerente à Id. 9923011. À Id. n.º 9923011, 

aportou laudo médico versando sobre a incapacidade laborativa do autor. 

Manifestação do autor (Id.9923011), ao laudo médico pericial realizado. 

Empós, decisão do juízo federal, declarando incompetência absoluta para 

julgamento do feito, e declinando competência a este juízo. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de ação 

proposta por João Pedro Pinto em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS, pleiteando a conversão de auxílio doença em aposentadoria 

por invalidez, alegando ser portador de doença incapacitante ao trabalho, 

assim, requer a conversão do benefício de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez. O autor que atualmente possui mais de 60 

(sessenta) anos relata que devido ao seu estado de saúde, requereu o 

benefício de auxílio-doença junto ao INSS que gerou o benefício de n° 

603.499.311-7, o qual foi deferido, haja vista não ter se reabilitado da 

doença e estar incapacitado permanentemente. Assim, alega o requerente 

estar impossibilitado de exercer suas funções, em virtude das doenças: 

CATARATA SENIL (CID 10 H 25) e TRANSTORNO DE GLOBO OCULAR 

(CID 10 H 44). A perícia médica, determinada por este juízo, concluiu que o 

requerente está acometido de deslocamento de retina em olho esquerdo, 

sem possibilidades de cirurgia e catarata do olho direito, com diminuição da 

acuidade visual, os quais atestam ainda sua incapacidade total e 

permanente para realização de suas atividades laborativas. Pois bem. Em 

que pese ao laudo pericial ter considerado a incapacidade do autor é 

permanente, os demais elementos de prova dos autos subsidiam a 

conclusão de que o recorrido faz jus à aposentadoria por invalidez. Nesse 

sentido a Lei dos Planos e Benefícios da Previdência Social preceitua: Art. 

43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao 

da cessação do auxílio doença, ressalvado o disposto nos §§ 1.º e 2.º 

deste artigo. § 1.º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de 

incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por 

invalidez será devida: a) Ao segurado empregado, a contar do 16.º dia do 

afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre 

o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias; b) 

Ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte 

individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade 

ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem 

mais de 30 dias. Assim, em consonância com a perícia, bem como pelos 

documentos colacionados nos autos, concluo que ele amolda-se ao 

regime jurídico previsto nos artigos 42 e 11 da Lei 8.213/91, devendo ser 

concedido o auxílio previdenciário. Nesse sentido confira a seguinte 

jurisprudência: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DESERÇÃO – NÃO CONFIGURADA – 

INSS – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PROVA PERICIAL – 

INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE 

REABILITAÇÃO – SITUAÇÃO PESSOAL DA BENEFICIÁRIA – INTELIGÊNCIA 

DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91 – TERMO INICIAL – CESSAÇÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA 

– PERCENTUAL DE 1% AO MÊS ATÉ A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F 

DA LEI Nº 11.960/2009 – APÓS 30/06/2009, APLICAÇÃO DOS JUROS DA 

CADERNETA DE POUPANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PLENÁRIO – APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O INSS está isento do pagamento das custas 

processuais, com base no artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. O 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a Aposentadoria por Invalidez deve 

ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do 

Auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. A 

concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos 

elementos do art. 42 da Lei nº. 8.213/1991, aos aspectos 

socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo 

pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o 

trabalho. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto 

Martins, DJe 4.6.2012). O termo inicial da concessão do benefício 

previdenciário é a data da cessação do auxílio-doença. Quanto ao regime 

de atualização monetária, incidente sobre as condenações do INSS, 

deve-se utilizar o INPC, a partir do ajuizamento da ação, até 30 de junho de 

2009; posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica. 

Os juros moratórios devem ser de 1% ao mês, até a data da nova redação 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009, 

e após, a incidência daqueles índices aplicados à caderneta de poupança, 

contados da citação válida. Nos termos do art. 481, parágrafo único, do 

CPC/73: Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, 

ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já 

houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal 

Federal sobre a questão. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

CONCESSÃO – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – INPC – 1% AO MÊS ATÉ 29/06/2009 – APÓS, ÍNDICES 

OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA – JUROS DE MORA – 6% AO 

ANO – INCIDÊNCIA DA CITAÇÃO VÁLIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ADEQUADOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, NOS TERMOS DO 

APELO. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por 

invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo 

do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição. A 

concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos 

elementos do art. 42 da Lei nº. 8.213/91, aos aspectos socioeconômicos, 

profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas 

tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg 

no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). O 

marco inicial para o estabelecimento da aposentadoria é o dia seguinte à 

cessação do auxílio-doença. Aplica-se o índice do INPC, como fator de 

atualização de correção monetária. Os juros de mora são devidos a partir 

da citação, no percentual de 1% ao mês, até o advento da Lei nº 

11.960/2009, quando o cálculo será feito com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Os 

honorários, nas ações previdenciárias, devem ser arbitrados de acordo 

com a apreciação equitativa do julgador, observando-se as alíneas a, b e 

c do § 3º do art. 20 do CPC/73. (TJ/MT Apelação / Remessa Necessária 

123255/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para condenar o NSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, na obrigação de conceder 

aposentadoria por invalidez ao autor JOÃO PEDRO PINTO, 
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assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a 

data da citação. Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do NCPC. E como consequência, DETERMINO a 

implementação do benefício no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Declaro a 

natureza alimentar da dívida, nos termos do art. 100, § 1º-A, da CF. 

Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário, oficie-se 

ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS para que implante o 

benefício previdenciário ao autor. 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. Fixo os honorários advocatícios em 15% 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). O INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, por força da Lei nº 8.620/1993, está isento do 

pagamento de custas processuais. Diante da eventual preclusão da via 

recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a 

liquidação, o valor da condenação exceder a 1.000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, inciso I do NCPC). Após o trânsito em julgado desta 

sentença e procedidas às baixas pertinentes, arquive-se com as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 24 de 

janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000085-81.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000085-81.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: 

APARECIDA MARIA DE LIMA EXECUTADO: CLAUDIO ADAO MENDES 

Vistos em correição. Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada 

pelo rito do artigo 528, § 7º do Novo Código de Processo Civil por ISABELY 

DE LIMA MENDES, representadas por sua genitora Aparecida Maria de 

Lima em face de CLAUDIO ADÃO MENDES. Compulsando os autos, 

observo que a exequente pretende executar alimentos pelo rito da prisão 

civil, mas incluiu no presente feito um número superior de parcelas 

permitidas para esse rito processual (art. 528, § 7º). Portanto, intimem-se 

as exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e 

limitar o valor da demanda às 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(art. 321 c/c art. 330, NCPC). Ficam os exequentes advertidos de que 

deverão fazer uso das vias expropriatórias para executar as parcelas 

pretéritas (anteriores aos três últimos meses ao ajuizamento da execução) 

e os gastos extraordinários. Por fim, DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita às exequentes, conforme art. 98 c/c art. 99, § 3º, NCPC. Às 

providências. Juína/MT, 05 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91523 Nr: 5950-15.2012.811.0025

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, JOSÉ CARLOS FERREIRA*, MARIA ODEMAR BIAVA BOARIA, 

CLAUDEOMIR BOARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 "SENTENÇA Vistos, etc. BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA-EPP e OUTROS opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face 

de sentença de fl. 138/140. [...] Ante o exposto, com fundamento nos arts. 

494, II c/c art. 1.022, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

CONHEÇO dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS para REJEITAR a preliminar 

de nulidade de citação por edital do requerido José Carlos Ferreira e sanar 

a omissão no tocante à fixação de honorários dativos, de modo que 

observando o trabalho desempenhado pela advogada dativa, Dra. Danieli 

Felber - OAB/MT 10.623, fixo em seu favor honorários dativos no 

montante de 04 (quatro) URH’s da tabela atual da OAB. No mais 

permanece inalterada a sentença tal qual foi lançada. Expeça-se a 

certidão de honorários em favor do(a) defensor(a) dativo(a), nos termos 

do Prov. 09/2007-CGJ e intime-o(a) para retirar a certidão na Secretaria 

Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 10 

de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107891 Nr: 1526-22.2015.811.0025

 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: ARLENE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO NEITON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THADEU GUERRA E 

SILVA - OAB:MT 16.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA QUE 

PROVIDENCIE, NO PRAZO LEGAL, O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43879 Nr: 3051-83.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO PEREIRA LUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL DIAS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sisane Vanzella - 

OAB:OAB/MT 5971

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de cumprimento de 

sentença que visa o recebimento de honorários advocatícios fixados na 

sentença de fl. 36 no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 

onde JARBAS ANTÔNIO DIAS figura como exequente e EZEQUIEL DIAS 

MENDES figura como executado. Para fins de pagamento da verba 

honorária, penhorou-se uma área de 60,03ha, de propriedade do 

executado, matriculada sob n. 4.396 no 1º Serviço de Registro de Imóveis 

e Títulos e Documentos de Juína/MT, fls. 52 e 56. [...] Desta feita, por 

entender que o imóvel penhorado deve ser avaliado e ante a ausência de 

fundamentações contundentes por parte do exequente, REJEITO a 

impugnação de fls. 161/163, por conseguinte, HOMOLOGO o AUTO DE 

AVALIAÇÃO de fls. 157/159. Consequentemente, INDEFIRO o pedido de 

adjudicação da área de 60,03ha pelo valor de R$ 142.871,40 (cento e 

quarenta e dois, oitocentos e setenta e um reais e quarenta centavos). No 

mais, tendo em vista que o exequente já manifestou mais de uma vez sua 

intenção em ADJUDICAR a área de 60,03ha, INTIME-SE o executado do 

pedido de adjudicação, nos termos do art. 876, § 1º, inc. I do Novo Código 

de Processo Civil. O cálculo de fls. 131/132 atualizado até 01/09/2017 

(último índice disponível) perfaz o montante de R$ 15.277,36 (quinze mil, 

duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos). No prazo de 05 

(cinco) dias a contar da intimação, o executado poderá efetuar o 

pagamento em dinheiro do débito atualizado. Caso o executado não pague 

no prazo de 05 (cinco) dias, CERTIFIQUE-SE nos autos e intime-se o 

EXEQUENTE para, no prazo de 10 (dez) dias, depositar em Juízo de 
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imediato a diferença entre o seu crédito e o valor do auto de avaliação, 

que ficará à disposição do executado.

Às providências. Juína/MT, 19 de outubro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 46364 Nr: 401-29.2009.811.0025

 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: VERA LÚCIA ALVES, ANA MARIA DILL, MARISA 

APARECIDA JARDINI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 "SENTENÇA Recebo a petição de fl. 390 como EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, eis que oposta no prazo legal.

O MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA alega omissão na sentença de fls. 

389/389-v, reiterando o pedido de fls. 365/366 para fins de liberação de 

eventuais valores bloqueados nas contas bancárias do Município em 

razão dos RPV’s expedidos nesses autos.

[...] Portanto, se houve alguma determinação de penhora on-line, esta não 

teve origem desse Juízo, razão por que os presentes embargos 

declaratórios não merecem acolhimento. Ante o exposto, com fundamento 

nos arts. 494, inciso II, e art. 1.022, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, conheço dos embargos em razão da tempestividade, mas no mérito 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido nele contido, vez que não há qualquer 

omissão a ser sanada. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, depois de cumpridas as determinações acima descritas, 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.No mais 

permanece inalterada a sentença tal qual foi lançada. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 31 de julho de 2017. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 51009 Nr: 4233-70.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 "DESPACHO Vistos, etc. 1. Advieram aos autos dois requerimentos de 

cumprimento de sentença, sendo um referente aos honorários 

sucumbenciais (fls. 107/108) e outro visando o recebimento da multa por 

litigância de má-fé (fls. 111/112).

 2. 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, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC, 

corrigindo o polo ativo para constar como exequentes Flávio Lemos Gil e 

Luiz Fernandes Menegaz.3. Na forma do artigo 513 §2º do NCPC, intime-se 

o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

arbitrado na sentença, acrescido das custas, se houver.4. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

do NCPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento.5. 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, 

devendo recolher os valores devidos pelas diligências efetuadas. 6. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do 

art. 523, mediante o recolhimento das devidas taxas, 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, 29 de novembro de 2017.RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123318 Nr: 3437-35.2016.811.0025

 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: MARLI RODRIGUES DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA Vistos em correição. MARLI RODRIGUES LIRA, qualificada 

nos autos em epígrafe, ajuizou a presente Ação Previdenciária para a 

Conversão de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez com Pedido 

de Antecipação de Tutela em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, alegando que é trabalhadora contribuinte e encontra-se 

impossibilitada de exercer suas funções em virtude de estar acometida 

por doença decorrente de acidente de trabalho. [...] Desse modo, entendo 

ser caso de improcedência do pedido, demonstrada a incapacidade 

laborativa para as atividades habituais, mas havendo a possibilidade de 

reabilitação, não cabe a concessão da aposentadoria por invalidez, mas 

sim o restabelecimento e ou permanência do auxílio-doença, consoante 

previsto nos moldes do artigo 59 da Lei n. 8.213/91. Não havendo 

incapacidade, conforme se depreende do laudo pericial, conclui-se que a 

parte autora tem capacidade laborativa e, consequentemente não faz jus 

ao benefício pleiteado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil em razão do não preenchimento dos requisitos necessários 

para a concessão do benefício pleiteado. Sem custas e honorários 

sucumbenciais, por ser beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Juína/MT, 29 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 16281 Nr: 1456-25.2003.811.0025

 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: EMÍLIA HANNA DE OLIVEIRA, NATIELLY MAGNO DE 

OLIVEIRA, CLAUDINETE ANTONIA DE OLIVEIRA/

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALDEIRA ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA 

LTDA., COMPENSADOS JUINA LTDA., GRUPO REDE CEMAT, LAMINADO 

NORTE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JAKELINE APARECIDA MOURA DE CURSI - 

OAB:6064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/MT 22977-A, Sisane Vanzella - OAB:OAB/MT 5971

 "SENTENÇA Vistos, etc. EMÍLIA HANNA DE OLIVEIRA, NATIELLY MAGNO 

DE OLIVEIRA e CLAUDINETE ANTÔNIA DE OLIVEIRA ajuizaram a presente 

Ação de Indenização por Acidente de Trabalho em desfavor de CALDEIRA 

ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA LTDA, GRUPO REDE CEMAT, 

LAMINADO NORTE LTDA e COMPENSADOS JUÍNA LTDA, já qualificados 

nos autos. O processo foi sentenciado em 16/07/2012, conforme 

sentença de fls. 744/780 e aos diversos recursos das partes negou-se 

provimento, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença. Contudo, às 

fls. 1203/1204-v e 1205/1206 advieram aos autos dois termos de acordos, 

sendo, respectivamente, um referente ao crédito principal e o outro 

referente aos honorários de sucumbência, oportunidade em que os 

acordantes de ambos os termos requereram a sua homologação por 

sentença.Em seguida, vieram-me os autos conclusos.Breve relato. Decido. 

[...] Cabível, pois, a sua homologação judicial. Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 487, inciso III, b do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA os acordos firmados pelas partes às fls. 1203/1204-v e 

1205/1206 para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Custas 

finais, se houver, ficam a cargo das sucumbentes/executadas, nos 

termos da sentença de fls. 744/780. Tendo em vista que as partes 

renunciaram expressamente ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 11 de janeiro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 57978 Nr: 4267-11.2010.811.0025

 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: GENILSON DE MOURA PEREIRA

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

TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LUCIA COUTINHO 

BARBOSA BERTOLINI - OAB:11079 OABMT, EDIO MARQUES DO 

ROSARIO FILHO - OAB:14145/MT, MARCO TÚLIO DE ARAÚJO - 

OAB:5.318

 "SENTENÇA Vi GENILSON DE MOURA PEREIRA, devidamente qualificado 

nos autos do processo em epígrafe, ajuizou ação ordinária em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e contra o INTERMAT, todos qualificados nos 

autos. [...] Diante disso, infere-se que, indubitavelmente, o demandante 

teve de conviver com abalo psíquico-moral oriundo da situação promovida 

pela parte ré que, portanto, já comprovado o nexo causal, terá de 

indenizá-lo, também, em sede de danos morais. No que tange ao quantum 

indenizatório necessário à reparação extrapatrimonial, alicerçando-me aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar 

enriquecimento sem causa, fixo-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais). DIANTE 

DO EXPOSTO, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos do autor, 

condenando a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos 

morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, a título de danos 

materiais, no valor de R$ 1.798,75 (um mil setecentos e noventa e oito 

reais e setenta e cinco centavos), devendo haver incidência de juros 

legais de 0,5% ao mês, desde a data da citação e correção monetária, 

pelo INPC, a contar do evento danoso. Condeno o demandado ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo, com fulcro no artigo 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

em 15% sobre o valor da condenação. Às providências.

 Ao reexame necessário, se ultrapassado o Juína, 11 de janeiro 

d018.RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 85604 Nr: 6230-20.2011.811.0025

 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: VAGNO DA SILVA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CLEBER BENETTI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070/MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:10.297-B/MT

 "SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Indenização de Danos 

Morais, Materiais e Estéticos c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela 

ajuizada por VAGNO DA SILVA LOURENÇO em desfavor de RONALDO 

CLEBER BENETTI - EPP, já qualificados nos autos.

[...] Por fim, saliento ser totalmente desnecessária a realização de nova 

perícia médica para avaliar eventual incapacidade laborativa decorrente do 

acidente, pois, por se tratar de responsabilidade subjetiva, a simples 

ausência de comprovação da culpa do requerido impede a procedência da 

pretensão inicial.Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Em razão do ônus da 

sucumbência, condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85 § 2º, 

NCPC.

Tendo em vista que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita, o 

ônus da sucumbência deverá ficar sob condição suspensiva de 

exigibilidade, conforme assegura o art. 98, § 3º, NCPC.No mais, expeça-se 

a certidão de crédito em favor da perita nomeada à fl. 405.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86662 Nr: 577-03.2012.811.0025

 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): INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 "SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de 

INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA – ME, já qualificados 

nos autos. O autor alega que o réu está retendo, indevidamente, 

documentos indispensáveis à transferência das alunas THAISY 

MARQUES PACHECO e DAYANE CINTA LARGA, sob a justificativa de que 

estas estariam inadimplentes para com a referida instituição de ensino. Ao 

final requer a procedência da ação para condenar o réu a obrigação de 

fazer consistente em: a) Entregar a documentação necessária para 

transferência das adolescentes THAISY MARQUES PACHECO e DAYANE 

CINTA LARGA e b) Abster-se de adotar penalidades pedagógicas contra 

alunos e acadêmicos inadimplentes neste município de Juína/MT e, ainda, 

abster-se de reter documentos de transferência, independentemente do 

pagamento das mensalidades atrasadas e/ou matrículas pendentes. [...] 

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO para confirmar a antecipação 

dos efeitos da tutela, bem como para DETERMINAR que o INSTITUTO 

EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA – ME se abstenha de promover 

a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares 

ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo 

de inadimplemento, sob pena de multa pecuniária diária no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a ser revertida ao Fundo Estadual de Defesa do 

Consumidor.

Sem custas e honorários de sucumbência, ex vi art. 3º, IV da Lei Estadual 

n. 7.603/2001. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 10 de janeiro de 2018.

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100507 Nr: 1747-39.2014.811.0025

 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: VALDECIR DE FRANÇA

 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 VALDECIR DE 

FRANÇA 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 
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exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para condenar a 

MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA - ME a pagar ao autor VALDECIR 

DE FRANÇA 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.: 112082 Nr: 3625-62.2015.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de ação de guarda judicial proposta por 

LUSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA em favor dos infantes MATHEUS 

FERREIRA DOS SANTOS e CAMILA FERREIRA DOS SANTOS em desfavor 

de SARA DIAS DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos. 

Com a inicial vieram os documentos fls. 11/19. A exordial foi recebida e o 

feito foi remetido ao CEJUSC para fins de mediação entre as partes. As 

partes, sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, conforme termo 

de acordo de fl. 35. Em seguida, vieram-me conclusos. Breve relato. 

Decido. Entendo justo o entabulado entre as partes.

 Compulsando os autos, depreende-se que a requerente detém a guarda 

de fato dos menores Matheus Ferreira dos Santos e Camila Ferreira dos 

Santos. Posto isto, a guarda de MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS e 

CAMILA FERREIRA DOS SANTOS continuará com a avó paterna 

LUSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA. Ante o exposto, 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. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Expeça-se o competente termo de 

guarda definitiva, nos moldes previstos no artigo 32 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Ciência ao Ministério Público. 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. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 7 de novembro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito"

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112657 Nr: 3995-41.2015.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DARCIANA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DARCIANA SOARES, Cpf: 

00246023104, Rg: 1417978-4, brasileiro(a), viuvo(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$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais), no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de inscrição em dívida ativa..

 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, CARINE SILVESTRIM 

HERMES, digitei.

Juína, 06 de fevereiro de 2018

Lívia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 7634 Nr: 2506-91.2000.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER LOJA UNIÃO ELETRODOMESTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUPER LOJA UNIÃO 

ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ: 36934418000164. 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$ 507,22 (Quinhentos e sete reais e vinte e dois 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida..

 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, CARINE SILVESTRIM 

HERMES, digitei.

Juína, 06 de fevereiro de 2018

Lívia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 28362 Nr: 5165-34.2004.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVONZIR PIRES DA AROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEVONZIR PIRES DA AROSA, Cpf: 

3538266187. 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$ 507,22 (Cinquenta mil e setecentos e vinte e 

dois reais), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 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, CARINE SILVESTRIM 

HERMES, digitei.

Juína, 07 de fevereiro de 2018

Lívia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94065 Nr: 2259-56.2013.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JOSÉ GOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 
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OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REINALDO JOSÉ GOLO, Cpf: 

48796328134, Rg: 4.109.151-7, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 507,22 (Quinhentos e sete reais e vinte e dois 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de lhe seresm penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 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, CARINE SILVESTRIM 

HERMES, 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.: 55780 Nr: 2061-24.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANNER & LANNER LTDA. (GALEÃO PNEUS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LOPEZ CORTEZ, RUDEMAR 

COMINETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 " DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. 1. DEFIRO o pedido de fl. 5

2. Determino que seja realizada a penhora on-line, via sistema BACENJUD, 

nas contas e aplicações financeiras dos executados RUDEMAR 

COMINETTI, pessoa física inscrita no CPF sob n°. 643.583.219-68 e 

ROBERTO LOPES CORTEZ, pessoa física inscrita no CPF sob n°. 

120.206.219-91 até o montante de R$ 87.055,55 (oitenta e sete mil 

cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), em favor do 

exequente. 3. Vindo informação positiva, lavre-se termo de penhora com o 

depósito do valor em conta à disposição deste Juízo, bem como informe o 

Departamento de Depósitos Judiciais quanto aos valores bloqueados, 

conforme preceitua o artigo 7º, §1º da Resolução 015/2012 do Tribunal 

Pleno do TJ/MT. 4. Proceda-se a busca, via sistema RENAJUD, sobre a 

existência de veículo em nome dos executados RUDEMAR COMINETT, 

inscrito no CPF sob n°. 643.583.219-68 e ROBERTO LOPES CORTEZ, 

inscrito no CPF sob n°. 120.206.219-91. Sendo positivo, anote-se a 

restrição judicial no prontuário dos veículos localizados.

 5. Caso as pesquisas BACENJUD e RENAJUD tenham resultados 

negativos, intime-se o exequente para requerer o que entender por direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação. 6. Por outro 

lado, se qualquer das medidas obtiver resultado positivo, intimem-se 

ambos os polos da ação para se manifestarem sobre as minutas de 

bloqueio no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Juína/MT, 07 de julho de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 48312 Nr: 2636-66.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOARES CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, IZAURA JOSÉ PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Indefiro o pedido de fl. 131, 

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, 

levando em consideração que a presente ação se encontra paralisada por 

inércia do exequente e/ou por impossibilidade de localização do (s) 

devedor (es) ou de bens passíveis de constrição, DETERMINO a intimação 

do credor/exequente, para promover o andamento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito, conforme preceitua o art. 

317, do Novo Código de Processo Civil. Ressalto que eventual providência 

requerida pela parte credora deverá ser efetiva e apta ao prosseguimento 

regular da ação, não sendo suficiente para este fim mero pedido de vista 

dos autos, juntada de procuração e/ou substabelecimento ou novo 

requerimento de suspensão. Não sendo realizadas providências efetivas, 

a Gestora certificará nos autos e fará os autos conclusos para 

apreciação. Às providências. Juína/MT, 9 de janeiro de 2018. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 6901 Nr: 53-89.2001.811.0025

 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: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEREIRA, CÍCERO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Declaro-me suspeito para 

processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, §1° do 

Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 

11 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105215 Nr: 163-97.2015.811.0025

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMEVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Declaro-me suspeito para 

processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, §1° do 

Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 

11 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111025 Nr: 3079-07.2015.811.0025

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 "DESPACHO Vistos, etc. Certifique-se a tempestividade das peças 

processuais. Após, remeta-se o presente feito ao CEJUSC, eis que 

vislumbro possibilidade de transação. Intimem-se as partes. Às 

providências."
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111025 Nr: 3079-07.2015.811.0025

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIME- SE AS PARTES ACERCA DO AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 05/03/2018 ÀS 13:30H NO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS - CEJUSC DESTA COMARCA, 

NOS TERMOS DO R.DESPACHO ÀS FLS. 164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 52454 Nr: 5509-39.2009.811.0025

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÇA FORTE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, 

CELSO SPARAVIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL JOSÉ MANSUR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT, VIVIANE GASPARELO SANTI - OAB:12.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:9395/MT

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. Levando em 

consideração que a presente ação se encontra paralisada por inércia do 

exequente e/ou por impossibilidade de localização do (s) devedor (es) ou 

de bens passíveis de constrição, DETERMINO a intimação do 

credor/exequente, para promover o andamento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito, conforme preceitua o art. 

317, do Novo Código de Processo Civil. Ressalto que eventual providência 

requerida pela parte credora deverá ser efetiva e apta ao prosseguimento 

regular da ação, não sendo suficiente para este fim mero pedido de vista 

dos autos, juntada de procuração e/ou substabelecimento ou novo 

requerimento de suspensão. Não sendo realizadas providências efetivas, 

a Gestora certificará nos autos e fará os autos conclusos para 

apreciação. Às providências. Juína/MT, 1 de fevereiro de 2018. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 56490 Nr: 2771-44.2010.811.0025

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. Declaro-me suspeito 

para processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, 

§1° do Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 

1 de fevereiro de 2018.

 RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84451 Nr: 4859-21.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENILSO BATISTA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. I. DEFIRO o pedido de fl. 180II. 

Determino que seja realizada a penhora on-line, via sistema BACENJUD, 

nas contas e aplicações financeiras da executada, CLAUDENILSO 

BATISTA LOPES, pessoa jurídica, inscrita no CPF. sob o nº. 

000.738.621-42, até o montante de R$ 13.634,51(treze mil seiscentos e 

trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), em favor do exequente. 

III. Vindo informação positiva, lavre-se termo de penhora com o depósito 

do valor em conta à disposição deste Juízo, bem como informe o 

Departamento de Depósitos Judiciais quanto aos valores bloqueados, 

conforme preceitua o artigo 7º, §1º da Resolução 015/2012 do Tribunal 

Pleno do TJ/MT. IV. Caso a pesquisa BACENJUD tenha resultado negativo, 

intime-se a exequente para requerer o que entender por direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação. V. Por outro lado, se a 

medida obtiver resultado positivo, intimem-se ambas as partes para 

manifestarem-se sobre a minuta de bloqueio no prazo de 10 (dez) dias. VI. 

Postergo a análise do pedido de penhora de créditos recebíveis, 

originados de operações de cartões de crédito, para depois do resultado 

da pesquisa via sistema BACENJUD. Às providências. Juína/MT, 10 de 

janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92331 Nr: 377-59.2013.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI ANDRADE SILVA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - 

FINASA BMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:39.534-A

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. Declaro-me suspeito 

para processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, § 

1º do Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se e Cumpra-se. 

Juína/MT, 29 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99557 Nr: 948-93.2014.811.0025

 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): OSVALDIR DA SILVA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, LUÍS FERNANDO MORAES 

DE MELLO - OAB:19056-B/MT

 " DECISÃO INTERLOCUTÓRIA OSVALDIR DA SILVA PAZ ofereceu 

Impugnação à Fase de Cumprimento de Sentença (fls. 109/110), na qual 

figura como exequente BANCO DO BRASIL S/A, ambos já qualificados nos 

autos. Assevera, em síntese, que o Exequente não cumpre a função 

social do contrato, que há desequilíbrio entre as partes, bem como que 

não possui condições financeiras de quitar a dívida. Ao final, pugnou pela 

designação de audiência de conciliação. [...] Ante todo o exposto, REJEITO 

a impugnação à fase de cumprimento de sentença oposta por OSVALDIR 

DA SILVA PAZ em face do BANCO DO BRASIL S/A. Deixo de condenar o 

impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que de 

acordo com o que restou decidido no REsp Repetitivo n. 1.134.186-RS: 

“Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao 

cumprimento de sentença”, afigurando-se arbitráveis “apenas no caso de 

acolhimento da impugnação, ainda que parcial”. Intimem-se. Às 
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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.: 107395 Nr: 1311-46.2015.811.0025

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DOMINGOS VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. Declaro-me suspeito 

para processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, 

§1° do Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 

29 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108882 Nr: 2028-58.2015.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO PESCADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. Declaro-me suspeito 

para processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, 

§1° do Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 

1 de fevereiro de 2018.

 RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123036 Nr: 3273-70.2016.811.0025

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINÉIA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Declaro-me suspeito para 

processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial 

determino que promova a identificação visual dos autos, nos termos do 

artigo 347, inciso IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 16 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 721 Nr: 12-98.1996.811.0025

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEIRA PEÇAS JUÍNA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. Indefiro o pedido de 

dilação de prazo formulado à fl. 367, tendo em vista que a presente 

execução tramita há mais de 14 (quatorze) anos sem que a parte 

exequente promova aos atos necessários para o regular e bom 

andamento do feito com a consequente satisfação de seu crédito. Assim, 

levando em consideração que a presente ação se encontra paralisada por 

inércia do exequente e/ou por impossibilidade de localização do (s) 

devedor (es) ou de bens passíveis de constrição, DETERMINO a intimação 

do credor/exequente, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito, conforme preceitua o art. 317, 

do Novo Código de Processo Civil. Ressalto que eventual providência 

requerida pela parte credora deverá ser efetiva e apta ao prosseguimento 

regular da ação, não sendo suficiente para este fim mero pedido de vista 

dos autos, juntada de procuração e/ou substabelecimento ou novo 

requerimento de suspensão. Não sendo realizadas providências efetivas, 

a Gestora certificará nos autos e fará os autos conclusos para 

apreciação. Às providências. Juína/MT, 29 de janeiro de 2018. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 29906 Nr: 1576-97.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJES - ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR 

DO VALE DO JURUENA, CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPEED CONNECTION DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. I. DEFIRO o pedido de fl. 211.II. 

Determino que seja realizada a penhora on-line, via sistema BACENJUD, 

nas contas e aplicações financeiras da executada, SPEED CONNECTION 

DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ. sob o nº. 

05.443.831/0001-51, até o montante de R$ 115.972,82 (cento e quinze mil 

novecentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), em favor do 

exequente. III. Vindo informação positiva, lavre-se termo de penhora com o 

depósito do valor em conta à disposição deste Juízo, bem como informe o 

Departamento de Depósitos Judiciais quanto aos valores bloqueados, 

conforme preceitua o artigo 7º, §1º da Resolução 015/2012 do Tribunal 

Pleno do TJ/MT. IV. Caso a pesquisa BACENJUD tenha resultado negativo, 

intime-se a exequente para requerer o que entender por direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação. V. Por outro lado, se a 

medida obtiver resultado positivo, intimem-se ambas as partes para 

manifestarem-se sobre a minuta de bloqueio no prazo de 10 (dez) dias. VI. 

Postergo a análise do pedido de penhora de créditos recebíveis, 

originados de operações de cartões de crédito, para depois do resultado 

da pesquisa via sistema BACENJUD. Às providências. Juína/MT, 10 de 

janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 55959 Nr: 2240-55.2010.811.0025

 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: INVIOLÁVEL JUINA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 

ELETROELETRÔNICOS LTDA-ME, CLAIR PIRES MOREIRA, LOMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:39.534-A, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Declaro-me suspeito para 

processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, §1° do 

Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 

11 de janeiro de 2018.

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86844 Nr: 780-62.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMILTON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A, RODNEY QUEIROZ MAX - OAB:OAB/MT 16.272, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. Declaro-me suspeito 

para processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, 

§1° do Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 

30 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89396 Nr: 3593-62.2012.811.0025

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIO SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. Declaro-me suspeito 

para processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, § 

1° do Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 

1 de fevereiro de 2018.

 RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93229 Nr: 1355-36.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVRV, LKRV, LSDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARCEL DE BARROS - 

OAB:17815/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - OAB:16.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - OAB:16.919/MT

 "SENTENÇA Vistos em correição [...] Compulsando os autos, verifico a 

ausência de interesse processual, vez que o Exequente não apresentou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação com a 

consequente satisfação de seu crédito. Com efeito, de acordo com a 

doutrina de DENIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES “a ideia de interesse de 

agir, também chamado de interesse processual, está intimamente 

associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com 

a movimentação da máquina jurisdicional”. No caso, verifico não estar 

demonstrando interesse na continuidade do trâmite processual destes 

autos, pois, repito, o feito encontra-se paralisado em razão da inércia do 

credor e/ou impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis 

de constrição. Portanto, por não movimentar o processo, o interessado 

incorreu no disposto no art. 485, VI, do CPC, que prescreve:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência 

de legitimidade ou de interesse processual; (...) Ante o exposto, DECLARO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil e Provimento 84/2014 da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CGJ. Após a 

certificação do trânsito em julgado da sentença, determino que a 

Secretaria Judicial proceda à remessa dos autos ao Cartório 

Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação de custas processuais. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do credor/exequente, para fins de 

comprovação do crédito obtido nesses autos, nos termos do art. 4° do 

Provimento 84/2014, CGJ-MT, salientando que a certidão ficará arquivada 

durante 1 (um) ano na Secretaria Judicial, sob pena de destruição do 

documento após o prazo estipulado. Preclusa a via recursal, arquive-se 

observando as formalidades prescritas no Provimento 84/2014 – CGJ. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 1 de fevereiro 

de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 98779 Nr: 182-40.2014.811.0025

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES DE SOUZA

 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:

 "DECISÃO Vistos, etc. Intime-se o Exequente para, querendo, apresentar 

cálculo atualizado no prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se o Exequente para o fato de que a correção se dará com base 

no valor atual da URH disponibilizada pela OAB, pois “a URH é um índice 

atualizado anualmente pela Ordem dos Advogados do Brasil, com o intuito 

de impedir a perda do valor remuneratório dos profissionais da advocacia, 

sendo desnecessária, portanto, a incidência da correção monetária” 

(TJMT, Ap 61708/2016, Julgado em 04/09/2017). Já os juros moratórios 

deverão incidir “a partir da citação, mediante os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. (TJMT, 

Ap 61708/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, 

Publicado no DJE 12/09/2017). 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.: 98970 Nr: 385-02.2014.811.0025

 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: Amarildo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 "DESPACHO Vistos em correição. Nos termos do artigo 1.023 do NCPC, 

INTIME-SE o Embargado para manifestar-se acerca dos Embargos de 

Declaração opostos às fls. 139/142. Decorrido o prazo, certifique-se e 

volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, 30 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99416 Nr: 816-36.2014.811.0025

 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: RONIZAEL ANTONO SOUZA DE AREDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 "DESPACHO Vistos em correição. Nos termos do artigo 1.023 do NCPC, 

INTIME-SE o Embargado para manifestar-se acerca dos Embargos de 

Declaração opostos às fls. 130/132. Decorrido o prazo, certifique-se e 

volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, 30 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101733 Nr: 2698-33.2014.811.0025

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 417 de 709



TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, LUIZ 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:

 "DESPACHO Vistos em correição. Nos termos do artigo 1.023 do NCPC, 

INTIME-SE o Embargado para manifestar-se acerca dos Embargos de 

Declaração opostos às fls. 141/143.Decorrido o prazo, certifique-se e 

volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, 30 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102708 Nr: 3560-04.2014.811.0025

 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: ANA DA SILVA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 "DESPACHO Vistos em correição. Nos termos do artigo 1.023 do NCPC, 

INTIME-SE o Embargado para manifestar-se acerca dos Embargos de 

Declaração opostos às fls. 124/127. Decorrido o prazo, certifique-se e 

volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, 30 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102922 Nr: 3724-66.2014.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMILTON MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:39.534-A

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. Declaro-me suspeito 

para processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, 

§1° do Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 

30 de janeiro de 2018.

 RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112001 Nr: 3594-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRAMA CONFECÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA EVANGELISTA CANGUSSU GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BONACCORSI 

FERNANDINO - OAB:OAB/MG 108.925, VICTOR PENIDO MACHADO - 

OAB:MG/116.442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO Vistos em correição. Defiro o pedido de suspensão do 

processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para que possa ser cumprido 

integralmente o acordo relatado à fl. 59. Decorrido o prazo, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se há saldo 

remanescente a receber, ficando, desde já, advertida que a inércia será 

interpretada como quitação integral, com a consequente extinção da 

execução com base no art. 924, II, NCPC. Às providências. Juína/MT, 1 de 

fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 114372 Nr: 5547-41.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBIA RIBEIRO DE SOUZA

 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:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. Declaro-me suspeito 

para processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, 

§1° do Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 

30 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118624 Nr: 621-80.2016.811.0025

 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: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, HERMES LOURENÇO 

BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Indefiro o pedido de fl. 114, 

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. 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). 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, 9 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122011 Nr: 2615-46.2016.811.0025

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos em correição. Nos termos do artigo 1.023 do NCPC, 

INTIME-SE o Embargado para manifestar-se acerca dos Embargos de 

Declaração opostos às fls. 33/26. Decorrido o prazo, certifique-se e 

volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, 30 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 418 de 709



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90337 Nr: 4655-40.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON SERPA GIL, LUIZ FERNANDO 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA 

- OAB:12.746/MT

 Código n. 90337

DESPACHO

Vistos em correição.

Considerando que o petitório de fls.170/171 encontra-se devidamente 

justificado, DEFIRO o pedido de reconsideração e redesigno a audiência 

anteriormente agendada para o dia 22 de março de 2018 às 14h30min.

 Procedam-se as citações e intimações necessárias.

Às providências.

Juína/MT, 05 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107631 Nr: 1399-84.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JAMES DE FARIAS, ANJÉSSICA 

CARDOSO DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183152587

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 107631.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PONTES E LACERDA ( TJMT )

Data de Envio: 06/02/2018 18:39:40

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117755 Nr: 117-74.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR KAGICH DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 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

 Intimação dos advogados dos réus, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço da testemunha, Nayara Aparecida dos 

Santos, tendo em vista a certidão negativa de fl. 270.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132940 Nr: 4432-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Mendes Pereira - 

OAB:4455

 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 26/02/2018, às 

17hr30min.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo a cópia de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 134992 Nr: 5812-72.2017.811.0025

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDPJDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13.594, RICARDO SALDANHA SPINELLI - OAB:OAB/MT 15.204, 

VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 134992

DESPACHO

Vistos em correição.

DETERMINO que o Gestor responsável certifique nos autos o motivo pelo 

qual o feito somente veio conclusos a este magistrado na presente data.

No mais, abra-se vista ao Ministério Público com urgência.

Às providências.

Juína/MT, 06 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134660 Nr: 5583-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 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 19/03/2018, às 

17hr30min.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo a cópia de mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 33612 Nr: 1789-69.2006.811.0025

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO LUIZ PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC ERICSON LEANDRO 

PACHECO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 23.742

 Intimação do advogado do indiciado para, no prazo de 05 (cinco) dias 

fornecer dados bancários da parte Alvaro Luiz Pasqualotto para que seja 

efetuada a devolução do valor da fiança recolhida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99505 Nr: 901-22.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ TOMACHESKI, KELLTON DE 

CARVALHO TROUY, WAGNER DOS SANTOS ALVES, EDUARDO LUIZ 

BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos em correição,

 ENCAMINHE-SE a Vara Militar de Cuiabá, conforme as razões ministeriais, 

as quais adoto como fundamentos per relationem deste juízo para declinar 

da competência, inclusive os apensos sobre o código 118655.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112721 Nr: 4022-24.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN FERREIRA CANAVERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Destarte, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu GEAN FERREIRA CANAVERDE nas 

penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 

11.340/06. Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código 

Penal, passo à individualização da pena:Pena: detenção, de 3 (três) 

meses a 3 (três) anos. 1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu 

praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, 

nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo 

penal;2)Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;3)Conduta 

Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.4)Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico 

relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: são inerentes ao 

tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 8)Comportamento da vítima: 

inexistente. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a 

pena-base em 3 (três) meses de detenção.2ª FASEInexistem 

agravantes.Atenuantes: Embora esteja presente a circunstância 

atenuante da confissão espontânea, DEIXO diante da vedação de se 

reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).3ª 

FASEInexistem causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, 

TORNO DEFINITIVA a pena de 03 (três) meses de detenção.A pena 

deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, 

do Código Penal. Todavia, tendo em vista a circunstância do tipo penal, o 

qual foi cometido mediante violência, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Nos termos do art. 77 

do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento da pena, pelo prazo de 2 

(dois) anos, mediante as seguintes condições

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119818 Nr: 1297-28.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOTERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNACódigo n. 119818Vistos,Trata-se de denúncia 

oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de OSMAR 

SILVESTRE ZIMMERMANN, qualificado nos autos, como incurso nas penas 

do art. 147, “caput”, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 

11.340/06.A denúncia foi recebida no dia 04 de abril de 2013 (f. 41-43). 

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar à fl. 47-55. Designada 

audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, 

oportunidade em que o Ministério Público apresentou alegações finais 

orais requerendo a condenação do acusado nos termos da exordial (DVD 

fl. 76). A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais, requerendo a 

absolvição do acusado (DVD fl. 76).É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. (...). Ante ao exposto, nos termos do art. 386, VII, do CPP, 

ABSOLVO o acusado OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN, dos crimes a ele 

imputado.Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

dê-se BAIXA na culpa, PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe 

e ARQUIVEM-SE.P.I.C.Juína/MT, 18/01/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131393 Nr: 3432-76.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHYEK SIQUEIRA, MAYCON JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, MARLI GASPARI CÂMARA - OAB:18769/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR DHYEK SIQUEIRA e MAYCON JUNIOR DA 

SILVA como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP.Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e 

multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101950 Nr: 2902-77.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de LEANDRO SOCORRO FRANCISCO, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal, com as implicações 

da Lei nº. 11.340/06.

A denúncia foi recebida no dia 12 de agosto de 2014 (f. 37).

 Citado, o acusado apresentou defesa prévia à fl. 47-48.

 Designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi 

ouvida a vítima, procedendo-se o interrogatório do réu, oportunidade em 

que o Ministério Público apresentou alegações finais orais requerendo a 

condenação do acusado nos termos da exordial (DVD fl. 60).

 A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais, requerendo a 

absolvição do acusado (DVD fl. 60).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria do delito 

capitulado na denúncia.

DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do boletim de ocorrência (fl. 09), termos 

de depoimentos e declarações (fl. 10/11), termo de representação criminal 

(f. 12), bem como o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório 

(fl. 21-23).

 DA AUTORIA

Igualmente a autoria do delito de ameaça encontra-se totalmente 

comprovada nos autos. Afinal, além da confissão do acusado, a vítima 

THAIS FERNANDA PASSOS afirmou em juízo, grosso modo, que foi 

ameaçada pelo acusado, acrescentando que ele só parou com as 

ameaças depois que ela registrou o B.O.

 Forte no seguinte julgado doméstico:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E 

AMEAÇA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - 
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MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM 

CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - EXAME DE 

CORPO DE DELITO EFICAZ - RECURSO DESPROVIDO. "Para que se 

configure o crime previsto no art. 147 do Código Penal, basta que a 

ameaça seja suficiente para causar temor à vítima, independentemente do 

efetivo cumprimento da promessa lesiva." (TJMT, Apelação Criminal nº 

89.672/2012) "É insustentável a absolvição quando a materialidade e a 

autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de 

exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que 

envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a 

palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, 

reveste-se de maior força probatória".” (TJMT, Apelação Criminal nº 

22.567/2012). (Apelação nº 0006887-19.2011.8.11.0006, 2ª Câmara 

Criminal do TJMT, Rel. Marcos Machado. j. 23.04.2014, Publ. 28.04.2014). 

(grifo nosso)

Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu LEANDRO SOCORRO 

FRANCISCO nas penas do art. 147 do Código Penal, com as implicações 

da Lei n. 11.340/06.

 Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo 

à individualização da pena:

Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa.

 1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: ínsitas do crime;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

1 (um) mes de detenção.

2ª FASE

Inexistem agravantes.

Atenuantes: Embora esteja presente a circunstância atenuante da 

confissão espontânea, DEIXO diante da vedação de se reduzir a pena 

aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 1 (um) mês de detenção.

A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

 Tendo em vista a circunstância do tipo penal, a qual foi cometida mediante 

grave ameaça, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por 

pena restritiva de direito.

 Nos termos do art. 77 do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento da 

pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

 a) No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à 

comunidade (art. 78,§1º do CP);

b) Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, 

casas noturnas e congêneres;

c) Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juiz;

d) Comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas 

atividades;

ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser promovida a 

suspensão dos direitos políticos;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado;

A Advogada nomeada Dr. Hilonês Nepomuceno, ARBITRO HONORÁRIOS 

DATIVOS no importe de 10 URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. Anoto 

que na sentença será determinada a expedição de certidão, com o valor 

total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas.

P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-07.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLARI SIMIONATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM - OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JANCARLOS COUTINHO SOLDERA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes do retorno dos 

autos, bem como para querendo, em 05(cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-77.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS LETICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANY DE FATIMA HIDALGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes do retorno dos 

autos, bem como para querendo, em 05(cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-09.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROZ DOS SANTOS CASTANHARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINE FERNANDA FERREIRA OAB - MT0015853A (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes do retorno dos 

autos, bem como para querendo, em 05(cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-08.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES ANTONIO DURIGAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA OAB - PR0038602A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes do retorno dos 

autos, bem como para querendo, em 05(cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-16.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROLANDO PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes do retorno dos 

autos, bem como para querendo, em 05(cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-79.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes do retorno dos 

autos, bem como para querendo, em 05(cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-43.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FRANCO DA SILVA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes do retorno dos 

autos, bem como para querendo, em 05(cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-08.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO SOREZINA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora para, em 05(cinco) 

dias, manifestar-se acerca do ID10831527.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255322 Nr: 5730-83.2017.811.0011

 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: Maria Jose de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.42/43 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria 

designou a data 08/03/2018 às 17hs para a realização da perícia médica 

da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum 

desta Cidade e Comarca pela perita, ALINE BITENCOURT DE ALMEIDA- 

CREFITO/SP- 30377-LTF, fazendo-se acompanhar da parte autora, 

conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os 

exames e laudos médicos que possuir

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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:

 do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.46/47 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria 

designou a data 08/03/2018 às 18h20min para a realização da perícia 

médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do 

Forum desta Cidade e Comarca pela perita, ALINE BITENCOURT DE 

ALMEIDA- CREFITO/SP- 30377-LTF, fazendo-se acompanhar da parte 

autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que possuir

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236036 Nr: 764-14.2016.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dolores Cairos de Souza Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - Procuradora Federal - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO MARCONI AMARAL 

- OAB:21.464, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9495

 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 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1.010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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 
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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:

 do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.51 a qual encontra-se 

disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria designou a 

data 08/03/2018 às 13h40min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pela perita, ALINE BITENCOURT DE ALMEIDA- CREFITO/SP- 

30377-LTF, fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 

laudos médicos que possuir

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255093 Nr: 5634-68.2017.811.0011

 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: Vilma Monteiro de Barros

 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:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.47 a qual encontra-se 

disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria designou a 

data 08/03/2018 às 17h30min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pela perita, ALINE BITENCOURT DE ALMEIDA- CREFITO/SP- 

30377-LTF, fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 

laudos médicos que possuir

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255518 Nr: 5808-77.2017.811.0011

 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: Sebastião Joviano Peloni

 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:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 40/41 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta designada 

a data 08/03/2018 às 16h30min a perícia médica da parte autora a ser 

realizada pela perita, ALINE BITENCOURT DE ALMEIDA- CREFITO/SP- 

30377-LTF, no Edifício do Forum desta Cidade e Comarca, quando poderá , 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246515 Nr: 1400-43.2017.811.0011

 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: Claudiomiro Antonio Diogo

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 dos Procuradores das partes de que esta Secretaria designou a data 

08/03/2018 às 18hs para a realização da perícia médica da parte autora 

quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pela perita, ALINE BITENCOURT DE ALMEIDA- CREFITO/SP- 

30377-LTF.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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:

 do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.42 a qual encontra-se 

disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria designou a 

data 08/03/2018 às 14h45min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pela perita, ALINE BITENCOURT DE ALMEIDA- CREFITO/SP- 

30377-LTF, fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 

laudos médicos que possuir

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 101800 Nr: 760-84.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Assis Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO os embargos às fls. 219/220, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239150 Nr: 2319-66.2016.811.0011

 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: Valdir da Silva Manco

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO os embargos às fls. 87/89, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253517 Nr: 5001-57.2017.811.0011

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilah Soares 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. 

31/37, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255182 Nr: 5659-81.2017.811.0011

 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 Batista de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 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. 

37/44, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255094 Nr: 5635-53.2017.811.0011

 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: Antonielly de Freitas Faria, Tais Aline Gonçalves de 

Freitas

 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:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

39/47, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253958 Nr: 5198-12.2017.811.0011

 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: Regina Cristina Soares da Silva

 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:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

32/37, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255252 Nr: 5679-72.2017.811.0011

 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: Eliane da Costa Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/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. 

35/44, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253959 Nr: 5199-94.2017.811.0011

 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: Luiza Helena Ferreira de Andrade

 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:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

45/56, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254682 Nr: 5478-80.2017.811.0011

 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: Eliete Maria de Jesus

 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:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

46/56, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254678 Nr: 5475-28.2017.811.0011

 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: Josefa Barros 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. 

52/60, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251682 Nr: 3939-79.2017.811.0011

 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: Itamar José Morais Luiz

 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:

 Considerando a justificativa apresentada pela requerente às fls. 85, 

DETERMINO seja agendada nova data para realização da perícia médica, 

bem como a intimação da mesma, ser entregue no endereço supracitado 

nas folhas encimadas.

Após a juntada do laudo pericial, CUMPRA-SE o remanescente da decisão 

de fls. 56/57.

Se outro cenário, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236813 Nr: 1144-37.2016.811.0011

 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: Claudinéia Aparecida Cassiano Sette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Lemes Silva Junior - 

OAB:14.374, ROBSON DOS REIS SILVA - OAB:19991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Considerando a justificativa que o patrono anterior deixou transcorrer o 

prazo, por estar em tratamento médico, apresentando atestados de fls. 

82/84, DEFIRO o pedido constante na petição de fls. 78, para tanto, 

restituo o prazo de 15 (quinze) dias à requerida.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 94 Nr: 26-32.1993.811.0011

 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): Zambon & Zambon Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito formulado às fls. 117.

Intime-se a causídica para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, 

sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 118365 Nr: 3710-66.2010.811.0011

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSP, BSP, JPSP, CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599, Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153

 DEFIRO o pedido de fls. 77, de modo que SE PROCEDA à juntada da 

procuração anexa, bem como CONCEDO vista dos autos pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 EXPEÇA-SE o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230731 Nr: 2211-71.2015.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Benedita Leporoni, Francisca Gertrudes dos 

Santos da Mata

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido constante na petição de fls. 237, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 90 (noventa) dias à parte autora, para apresentação 

de laudo pericial.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutino

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246553 Nr: 1420-34.2017.811.0011

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EG, JGA, JGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consonância com o parecer Ministerial à fl. 110/110-vº, intime-se os 

exequentes para se manifestarem acerca da justificativa apresentada pelo 

executado no prazo de 15 (quinze) dias.

Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação dê-se vistas dos 

autos ao Representante do Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255035 Nr: 5610-40.2017.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Edemir Silva de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Jaó Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT, Cleiton Tubino Silva - OAB:5239

 1. Defiro o pedido e concedo prazo de 10 (dez) dias, para que traga os 

autos endereço atualizado da testemunha ou se comprometa a trazê-la em 

audiência, sob pena de desistência tácita da testemunha.

2. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

3. Decorrido o prazo certifique-se a gestora e faça os autos conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 92936 Nr: 4383-93.2009.811.0011

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉMdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 110 para determinar a suspensão do processo 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Escoado o prazo da suspensão, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 166592 Nr: 3049-19.2012.811.0011

 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: Fátima Maria Bezerra

 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:

 Defiro o pedido de fls. 105 para determinar a suspensão do processo 

pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Escoado o prazo da suspensão, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 196521 Nr: 3788-55.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito José de Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Romeira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MANOEL GARCIA 

FERNANDES - OAB:12855

 Tendo em vista o teor da manifestação da parte ré de fls. 88-vº, o qual 

informa que cumpriu com o débito, intime-se pessoalmente a parte autora 

para manifestar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o 

silêncio interpretado como quitação integral.

Sem prejuízo do encimado, determino que todas as intimações sejam 

expedidas em nome de Diogo Lopes Vilela Berbel, OAB/PR nº 41.766, sob 

pena de nulidade.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e volvam-me 

conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de Fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227879 Nr: 681-32.2015.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSA, Dayane Cristina Schuch

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido constante na petição de fls. 90, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 15 (quinze) dias à parte autora, para justificar sua 

ausência na perícia médica.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutino

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233260 Nr: 3748-05.2015.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Jamberci Lessa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido constante na petição de fls. 245, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 90 (noventa) dias à parte autora, para apresentação 

de laudo pericial.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutino

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234032 Nr: 4258-18.2015.811.0011

 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): Cielen Solaine de Paula Matias - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela A Fazenda Pública do 

Município de Mirassol D´Oeste em desfavor de Cielen Solaine de Paula 

Matias - MEI, ambos qualificados, objetivando o recebimento da quantia de 

R$ 268,37 (duzentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos).

Dessa maneira, o valor cobrado na presente execução fiscal se enquadra 

nos moldes do provimento nº. 13/2013-CGJ, que dispõe sobre o 

arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de 

baixo valor, determina que o arquivamento seja realizado nas ações em 

que o valor seja inferior à 15 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF – MT, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Insta ressaltar que o arquivamento a que se refere não implica na extinção 

da Execução nem obsta a incidência de correção monetária e juros de 

mora sobre o valor executado, sendo que o desarquivamento dos autos 

dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente ou de iniciativa 

do executado, que conduza a termo a execução.

Na espécie, a Fazenda Pública executa o crédito de R$ 268,37 (duzentos 

e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), representado pela 

petição de fl. 05.

Assim sendo, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 

13/2013-CGJ, DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no 

Cartório Distribuidor.

Saliento que o presente arquivamento não está sujeito ao recolhimento de 

custas judiciais, nem implica em sucumbência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250452 Nr: 3241-73.2017.811.0011

 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: Izabel Araújo Pereira

 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:

 Defiro o pedido de fls. 99 para determinar a suspensão do processo pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

Escoado o prazo da suspensão, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255804 Nr: 5938-67.2017.811.0011

 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: Euzilene de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consonância com o parecer Ministerial à fl. 26/26-vº, intime-se a parte 

autora para que junte aos autos documentos comprobatórios quanto à 

ausência da irmã, bem como cópia das certidões de óbito dos demais 

irmãos no prazo de 15 (quinze) dias.

Após o transcurso do prazo com ou sem manifestação, dê-se vista ao 

representante do Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256605 Nr: 334-91.2018.811.0011

 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: Elcime Aparecida da Costa Guimarães

 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:

 Compulsando os autos, verifica-se que o douto causídico não juntou o 

comprovante de residência em nome da parte autora. Assim, 

considerando que constitui um dos documentos indispensáveis ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, determino a intimação do advogado da parte requerente para 

que emende a exordial juntando comprovante de residência atualizado e 

em nome do autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo 

com o titular do comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 06 de Fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253403 Nr: 4958-23.2017.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Correa - MEI, Cristiano Correa, Elizangela Maria 

Monaski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Sudoeste de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

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

OAB:13.311

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 55/56, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, extingo o presente feito sem 

o julgamento do mérito com fundamento no art. 485, V do Código de 

Processo Civil. Condeno os embargantes ao pagamento de custas e 

despesas processuais no importe de 10% sobre o valor da causa 

atualizado. No entanto, suspendo a exigibilidade com supedâneo no art. 

98, §3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

desapense-se e arquive-se. P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste – MT, 30 de 

janeiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251090 Nr: 3580-32.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Correa - MEI, Cristiano Correa, 

Elizangela Maria Monaski

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

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Intimar o advogado do exequente para que acoste ao processo planilha 

atualizada do feito, em 15 (quinze) dias.Bem como intimá-lo sobre o R. 

Despacho de fls. 64, cujo teor transcrevo:"Em atenção à petição de fls. 

61/62, intime-se o exequente para que acoste ao processo planilha 

atualizada do feito, em 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste – MT, 30 de janeiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 193958 Nr: 3331-23.2013.811.0011

 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: CCC, RSdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que os mandados requeridos foram 

expedidos e encaminhados ao cartório, estando aguardando o 

recolhimento das taxas nos referidos cartórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253402 Nr: 4957-38.2017.811.0011

 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: Cristiano Correa - MEI, Cristiano Correa, Elizangela Maria 

Monaski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Sudoeste de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 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 
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de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 06/04/2018 as 15:30 horas, 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.: 256440 Nr: 263-89.2018.811.0011

 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: Ana de Jesus Andrade, NAO

 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:

 Intimar o advogado 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 as 16:00 horas, bem como de que, o autor será 

intimado na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. Bem como intimá-lo ainda da R. Decisão de fls. 51, cujo teor 

transcrevo:" Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 06 de abril de 2018, às 16:00 

horas, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência. Intime-se o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta 

Magistrada para homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte 

ré devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

98 do NCPC. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 29 de Janeiro de 2018. 

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234201 Nr: 4361-25.2015.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wender dos Santos Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Intimar a advogada da parte requerente para que efetue o pagamento do 

valor de R$ 1000,00 referente aos honorários periciais, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-64.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ALINE ROCHA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIB. DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MIDEA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ AZEVEDO CAMPOS DA SILVA OAB - MT0013799A 

(ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010083-64.2016.8.11.0011 REQUERENTE: EVA ALINE ROCHA 

CARVALHO REQUERIDO: MIDEA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CITY 

LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIB. DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante a informação de id nº 11296691, 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: 8010720-54.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO EDUARDO DOS ANJOS PAZIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL SA (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: 8010720-54.2012.8.11.0011 REQUERENTE: CASSIO EDUARDO 

DOS ANJOS PAZIN REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL SA Vistos. A 

desídia da parte autora culminou na integral frustração do procedimento, 

impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo. A 

parte promovente, apesar de intimada para dar prosseguimento ao feito, 

cumprindo diligência que lhe competia, não o fez, quedando-se inerte. De 

fato, restou patente nos autos o desinteresse da parte requerente em dar 

prosseguimento ao processo. Em face do exposto, nos termos do art. 485, 

III, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem 

julgamento do mérito. Sem Custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. 

Mirassol D’oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010627-52.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESILDO BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

LORENA PAULA BATISTA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010627-52.2016.8.11.0011 EXEQUENTE: WESLEY APARECIDO 
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MARTINS FERREIRA EXECUTADO: LORENA PAULA BATISTA DOS 

SANTOS - ME, JESILDO BATISTA DOS SANTOS Vistos. Ante o teor da 

certidão de ID nº 11558035, intime-se a exequente para pugnar o que de 

direito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. 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: 8010401-47.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JARDEL GERHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010401-47.2016.8.11.0011 REQUERENTE: NELSON JARDEL 

GERHARDT REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Vistos. Ante o teor da certidão de ID nº 11539139, 

intime-se a exequente para pugnar o que de direito, sob pena de 

arquivamento. Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo. Cumpra-se. 

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: 8010468-12.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NILTON FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010468-12.2016.8.11.0011 REQUERENTE: JOAO NILTON FLOR 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ante o teor da certidão de ID nº 

11538584, intime-se a exequente para pugnar o que de direito, sob pena 

de arquivamento. Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo. Cumpra-se. 

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: 8010123-46.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010123-46.2016.8.11.0011 REQUERENTE: JOSE CARLOS 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ante o 

teor da certidão de ID nº 11538629, intime-se a exequente para pugnar o 

que de direito, sob pena de arquivamento. Transcorrido o prazo in albis, ao 

arquivo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249368 Nr: 2770-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Batista Figueira 

Junior - OAB:11.988

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para apresentação das Alegações 

Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236040 Nr: 767-66.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para apresentar as derradeiras 

Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 71339 Nr: 450-15.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Ozeias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353

 intimar o advogado da parte requerida para apresente alegações finais, 

no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239715 Nr: 2686-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cenecir dos Santos Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3.057

 Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 18/04/2018, às 14h40min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246605 Nr: 1439-40.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Oliveira Roxo, Ronaldo Adriano dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 
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OAB:5403

 PROCESSO/CÓD. Nº 246605

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a oportunidade de arrolar testemunha é na resposta 

acusação, conforme prevê o Código de Processo Penal, no seu artigo 

396-A, tenho como precluso o pedido da defesa, vejamos:

“Art. 396-A. 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.”

Sendo assim, INDEFIRO o pedido da defesa de fls. 79/79-verso, 

considerando que só poderá ocorrer a substituição das testemunhas nas 

hipóteses previsto no artigo 451 do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente ao Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 

357, a parte só pode substituir a testemunha:

I - que falecer;

II - que, por enfermidade, não estiver em condições de depor;

III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for 

encontrada.”

No mais, aguarde-se a realização da audiência aprazada.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250622 Nr: 3332-66.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aparecido Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 250622

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o recuperando não possui carteira de habilitação, 

determino que seja oficiado ao Detran, comunicando sobre a proibição do 

reeducando em obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 151534 Nr: 19514-44.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodimar Marcos Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818, SERGIO VIEIRA RAMOS - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 151534

 Vistos etc.

Considerando que o pleito ministerial acostado à fl. 392 é pertinente e 

necessário à retificação do cálculo de pena, defiro-o integralmente e 

determino que seja elaborada nova planilha de cálculo nos moldes 

requestados pelo parquet.

Após o novo cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 

05 (cinco) dias, iniciando pela defesa.

Em ato contínuo, voltem-me conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245075 Nr: 582-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Francisco da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 PROCESSO/CÓD. Nº 245075

 Vistos etc.

Considerando as informações trazidas pela Polícia Militar às fls. 105/108, 

designo audiência de justificação para o dia 27/03/2018, às 17h00min.

Intime-se o recuperando, quando da assinatura periódica em Juízo, 

salientando que o não comparecimento poderá importar em regressão 

cautelar de regime.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 228049 Nr: 785-24.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellen July Pagliuca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 228049

 Vistos, etc.

Denuncia já recebida anteriormente às fls.237/237-verso.

Chamo o feito à ordem e revogo a audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo aprazada às fls. 237.

Cediço que a suspensão condicional do processo representa um direito 

subjetivo do acusado na hipótese em que atendidos os requisitos 

previstos no art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Por esta razão, deveria o Ministério Público justificar a recusa da proposta, 

o que não ocorreu.

Destarte, verificando que, em tese, o acusado faz jus ao benefício 

estabelecido no art. 89 da Lei nº 9.099/95, encaminhe-se os autos ao 

Ministério Público, afim que ofereça as condições ou justifique a não 

proposição.

Se o Ministério Público não oferecer as condições, voltem-me os autos 

conclusos.

Acaso sejam oferecidas as condições, considerando residir o réu em 

outra comarca, depreque-se a citação e a audiência para oferta de 

suspensão condicional do processo, informando a Secretaria eventual 

conta para depósito se for o caso.

Consigne-se na precatória que o Oficial de Justiça deverá CITAR o 

acusado e intimá-lo para a audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, devendo indagá-lo se este possui condições 

financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo 

que será assistido pela Defensoria Pública ou defensor nomeado pelo 

Juízo deprecado.

Saliente-se que havendo recusa à proposta de suspensão condicional do 

processo, deverá o acusado apresentar neste Juízo de Mirassol D’Oeste 

resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias após referida audiência, 

por escrito, em consonância com art. 396 do CPP, devendo a parte 

acusada manter seu endereço sempre atualizado nos autos.

Acaso a parte ré não compareça à audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, e não tenha declinado advogado no ato de 

citação, de imediato o feito irá para Defensoria Pública para apresentação 

de resposta à acusação.

Igualmente, depreque-se a fiscalização do cumprimento das condições, 

devendo o juiz deprecado assim proceder conforme as seguintes 

hipóteses:

a) réu não localizado – devolver a missiva;

b) réu intimado para audiência e não comparece – devolver a missiva;

c) réu intimado, comparece e recusa a proposta – devolver a missiva;

d) réu intimado, comparece e aceita a proposta – oficiar ao Juízo 

deprecante sobre a aceitação e, posteriormente, fiscalizar o cumprimento 

das condições durante o prazo da suspensão condicional do processo, 

devolvendo a missiva após o término do prazo, com a certificação do 
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cumprimento das condições.

e) réu aceita a proposta e descumpre no transcorrer do prazo algumas 

das condições, intimá-lo para voltar a cumprir no prazo de 10 (dez) dias 

ou justificar impossibilidade de cumprimento. Acaso volte a cumprir, 

mantenha-se a fiscalização pelo prazo remanescente, caso contrário, 

devolva-se a missiva.

Acaso o réu aceite a proposta, fica suspenso o feito e o prazo 

prescricional pelo prazo estabelecido nas condições, a partir da audiência 

realizada no Juízo deprecado.

Após a expedição da referida missiva, aguarde-se em arquivo provisório.

Sobrevindo ofício informando que o réu aceitou as condições da proposta, 

mantenham-se os autos em arquivo provisório.

Se devolvida a missiva, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230152 Nr: 1908-57.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo recuperando de que residirá 

em Lambari D’Oeste/MT, devidamente comprovado às fls. 158/166, 

DETERMINO a remessa do presente executivo ao Juízo da Execução Penal 

da Comarca de Rio Branco/MT, com fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

No mais, mantenho as condições aplicadas às fls. 152/155, com exceção 

da colocação da tornozeleira eletrônica e comparecimento mensal neste 

Juízo.

Por fim, revogo a audiência admonitória outrora aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 216151 Nr: 3007-96.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13607

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 216151

Vistos, etc.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado do réu João Paulo de Freitas Braga, tem o causídico a obrigação 

legal de representar os interesses daquelas em Juízo, sob pena de incidir 

em infração administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem justifique 

as contrarrazões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado do réu para 

oferecer as contrarrazões do recurso de apelação ou requerer o que de 

direito, sob pena de ser oficiado à sua instituição de classe (OAB) para 

informar eventual desídia funcional.

Por conseguinte, nada sendo requerido pelo advogado, desde já determino 

a expedição da aludida comunicação à OAB.

Escoado o prazo para apresentação das contrarrazões, determino a 

intimação do denunciado para indicação de novo advogado para 

apresentá-las ou declaração de impossibilidade de nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar as 

contrarrazões recursais.

Com o aporte das contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se, com urgência.

 Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230152 Nr: 1908-57.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 230152

Vistos etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo recuperando de que residirá 

em Lambari D’Oeste/MT, devidamente comprovado às fls. 158/166, 

DETERMINO a remessa do presente executivo ao Juízo da Execução Penal 

da Comarca de Rio Branco/MT, com fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

No mais, mantenho as condições aplicadas às fls. 152/155, com exceção 

da colocação da tornozeleira eletrônica e comparecimento mensal neste 

Juízo.

Por fim, revogo a audiência admonitória outrora aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 119606 Nr: 3278-47.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Paz Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME ABERTO

Dia 06/02/2018, às 14h40min.

Autos n°: 119606

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

O reeducando foi advertido neste ato que deverá cumprir todas as 

medidas impostas às fls. 206/207. Desde já, sai advertido que o 

descumprimento de quaisquer medidas impostas será decretado a 

regressão do seu regime para o fechado.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Marcus Vinicius Esbalqueiro

Defensor Público

Cláudio Paz Ribeiro

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231876 Nr: 636-13.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Aparecido Crisostomo de Pinho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Dia 06/02/2018, às 14h00min.

Autos n°: 231876

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

O reeducando foi advertido neste ato que deverá cumprir todas as 

medidas impostas às fls. 376/379. Desde já, sai advertido que o 

descumprimento de quaisquer medidas impostas será decretado a 

regressão do seu regime para o fechado.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Marcus Vinicius Esbalqueiro

Defensor Público

Diego Aparecido Crisostomo de Pinho

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 28939 Nr: 2807-36.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Luiz Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO VIEIRA RAMOS - 

OAB:5012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Dia 06/02/2018, às 14h00min.

Autos n°: 28939

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

O reeducando foi advertido neste ato que deverá cumprir todas as 

medidas impostas às fls. 1.104/1.107. Desde já, sai advertido que o 

descumprimento de quaisquer medidas impostas será decretado a 

regressão do seu regime para o fechado.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Juliano Barreto Lopes

Advogado

Nilton Luiz Costa

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238737 Nr: 2136-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Dia 06/02/2018, às 14h00min.

Autos n°: 238737

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, a Defensora do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

O reeducando foi advertido neste ato que deverá cumprir todas as 

medidas impostas às fls. 119/122. Desde já, sai advertido que o 

descumprimento de quaisquer medidas impostas será decretado a 

regressão do seu regime para o fechado.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Marlúcia Alves de Souza Tolon

Advogada OAB/MT 21059

Luiz Carlos Pereira da Silva

Recuperando

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.° 7/2018/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 ILSE HELENA CARLETTO, 

Técnico Judiciário matrícula 1897, para exercer suas funções na 

Secretaria da Terceira Vara do Fórum da Comarca de Nova Mutum-MT, a 

partir de 15 de fevereiro 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, 7 de fevereiro de 2018. CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTOtable

 PORTARIA N.° 7/2018/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 ILSE HELENA CARLETTO, Técnico Judiciário 

matrícula 1897, para exercer suas funções na Secretaria da Terceira 

Vara do Fórum da Comarca de Nova Mutum-MT, a partir de 15 de fevereiro 

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, 7 de fevereiro de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

PORTARIA N.° 8/2018/DF/NM   O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO 
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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 CAMILLA LETÍCIA 

RODRIGUES DA SILVA, Analista Judiciário matrícula 32580, para exercer 

suas funções na Secretaria da Primeira Vara do Fórum da Comarca de 

Nova Mutum-MT, a partir de 15 de fevereiro 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, 7 de fevereiro de 2018. CÁSSIO LEITE DE 

BARROS NETTOtable

 PORTARIA N.° 8/2018/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 CAMILLA LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA, 

Analista Judiciário matrícula 32580, para exercer suas funções na 

Secretaria da Primeira Vara do Fórum da Comarca de Nova Mutum-MT, a 

partir de 15 de fevereiro 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, 7 de fevereiro de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

PORTARIA N.° 9/2018/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 ALTERAR o Art. 1º da Portaria N.º 4/2018/NM, datada de 31 de 

janeiro de 2018, que designou a servidora ANA MARIA FREITAS DOS 

SANTOS E SILVA MARTINS BALTIERI, matrícula 11462, Técnico Judiciário, 

para exercer a função de Gestor Judiciário no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, onde se lê: com efeitos a partir de 12 de 

dezembro de 2017; leia-se com efeitos a partir de 21 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, 7 de fevereiro de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104069 Nr: 2799-76.2017.811.0086

 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: Boleslau Dziachan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jan Dziachan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2799-76.2017.811.0086 - Código n. 104069.

Vistos, etc.

Boleslau Dziachan requer o registro tardio de óbito de seu pai Jan 

Dziachan, falecido em 2/1/1997.

Entretanto, deixou de juntar a Declaração de Óbito, documento obrigatório 

nos termos dos artigos 836 e 837 da CNGCE.

 Art. 836. A lavratura do assento de óbito dependerá, além de outras 

formalidades, da apresentação obrigatória do documento denominado de 

“Declaração de Óbito” (DO), conforme formulário oficial padrão instituído 

pelo Ministério da Saúde, fornecido pelas instituições de saúde pública, 

privada e filantrópica no Estado de Mato Grosso.

Art. 837. Na falta da “Declaração de Óbito” (DO), o registro poderá ser 

efetuado com base nos documentos emitidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde - SMS, mediante comprovação da veracidade do óbito.

Nesse sentido, intime-se o requerente na pessoa de seu procurador, para 

que no prazo de 10 (dez) dias junte o referido documento e na sua falta, 

comprove o óbito consoante artigo 837 da CNGCE, constando a 

identificação do médico que assinou tal indicação, inclusive com o número 

de inscrição do profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM), já 

que ausente no prontuário anexado aos autos.

Além disso, oficiem-se aos cartórios de registro civil desta Comarca 

solicitando informações se há ou não registro de óbito em nome do de 

cujos.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 5 de fevereiro de 2017.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107197 Nr: 4556-08.2017.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Regina Cravo Batilani - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Maskow Morales - 

OAB:SP 272.460, Rodrigo Aparecido Raymundo - OAB:SP 196.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilan Goldberg - OAB:RJ 

100.643, Marcelo Augusto de Moura - OAB:SP 97.975

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86321 Nr: 2714-61.2015.811.0086

 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: Dries & Cia Ltda - ME, Fernando Diego Dal Mora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tlig Brasil Comunicações Ltda, Luciano Fortuna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da Requerida junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41424 Nr: 842-21.2009.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Gomes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:SP 225.061, Ricardo Neves 

Costa - OAB:SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da Requerida junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 
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empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88580 Nr: 4154-92.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Mara Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada 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.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101111 Nr: 871-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Comercio de Produtos Farmacêuticos 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:MT 

4.318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110933 Nr: 6482-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VERDES CAMPOS EIRELI - ME, 

Luciano Souza Padílha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83161 Nr: 897-59.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Vicente Fischer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:MT 6.070, Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

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

aos autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação que tentou 

localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104341 Nr: 2927-96.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Luiz Corlassoli, Carmem Valdameri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Piva Battaglini, Renato Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique de Souza 

Machado - OAB:23206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que traga aos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a guia referente ao comprovante de 

pagamento de fls. 223-verso, vez que imprescindível para conferência da 

arrecadação da diligência do oficial de justiça para efetivo cumprimento do 

mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46783 Nr: 2206-91.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schneider Materiais para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurozey de Arruda Gregorio (Empresa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-B, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24835 Nr: 1-66.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceval Centro Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Becker, Vivaldino Leonhart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 
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5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada 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.

Em relação o pedido de inscrição do nome da parte Executada nos 

cadastros de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do Código de Processo 

Civil, anoto que não consta convênio estabelecido entre o Tribunal de 

Justiça e os órgãos de proteção ao crédito.

Nesse ponto, cabe ponderar que a expedição de tal ofício não encontra 

ordenação procedimental pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso ou pela Corregedoria-Geral de Justiça, de modo que ausentes 

regras quanto aos emolumentos e forma de cumprimento, dificultando, 

assim, o regular cumprimento do texto legal, bem como o déficit de 

servidores desta Serventia Judicial.

Desta forma, determino a expedição de certidão de existência da ação, 

cabendo a parte Exequente providenciar os atos necessários ao registro 

do nome da parte Executada nos cadastros de inadimplentes, sob sua 

responsabilidade.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 18143 Nr: 222-19.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. - LDC (Com. e Ind 

Brasileiras Coinbra S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Witts dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - OAB:MT 

6.602, Joilson Dimas C. Prates - OAB:4.705/MT, Oswaldo Pereira 

Cardoso Filho - OAB:5705/MT, Paulo Inácio Helene Lessa - 

OAB:6571-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada 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.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46784 Nr: 2207-76.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schneider Materiais para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idoel Vitorio Sessi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-B, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

Não obstante o inconformismo dos Patronos do Exequente em relação ao 

despacho à fl. 39, estes deixaram de postular pelo regular andamento do 

feito após a citação do requerido ocorrida em 26 de setembro de 2016.

Assim, em que pese não reste claro na petição de fls. 41/43, presume-se 

que pretenda a penhora de bens que guarnecem a residência do 

executado.

Pois bem. Entendo que tal diligência deve ser deferida, mas antes de ser 

realizada deve ser tentada a penhora através dos Sistemas “on line”, com 

fundamento no art. 835, I, do Código de Processo Civil, o qual mostra-se 

menos gravoso e vexatório ao devedor.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada 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.

Em caso da diligência através do sistema “on line” ser infrutífera, deve o 

Oficial de Justiça penhorar os bens do imóvel o qual o réu reside até o 

limite da dívida, procedendo a penhora avaliação e remoção do bens, os 

quais deverão ficar com o exequente como depositário, salvo 

manifestação em sentido contrario dos advogados do exequente.

Caso possível, no mesmo ato deve ser intimado o executado da penhora e 

avaliação, para que, querendo apresente a medida legal cabível no prazo 

legal.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54415 Nr: 1898-84.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EME - Comercio de Produtos de Informatica 

Ltda -Meldola Tecnologia e Informatica, Tamara de Paula de Medeiros, 

Arthur Eduardo Dias Meldola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada 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.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88126 Nr: 3804-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Junior Pavan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 
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Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada 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.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 4022 Nr: 30-96.1997.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Gianotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:MT 15.380, Katia de Camargo - OAB:MT 17.756, Pérsio Oliveira 

Landim - OAB:12295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Dê proêmio, dê-se fiel cumprimento a decisão proferida à fl. 133, no 

tocante a expedição do competente mandado de avaliação e remoção, 

devendo a parte Exequente informar a localização do bem.

Ademais, defiro o requerido às fls. 134/165, de modo que determino a 

busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada 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.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Outrossim, substitua-se a parte Castoldi Diesel Ltda por Castoldi Diesel 

Ltda – Em Recuperação Judicial, enquanto parte Exequente.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28117 Nr: 368-89.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Veículos Pesados LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Arruda André

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52061 Nr: 3077-87.2011.811.0086

 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): Pison Comercio Ltda Me, Daniela Silva 

Nascimento

 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 a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada 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.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72549 Nr: 1067-02.2013.811.0086

 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: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73174 Nr: 1695-88.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agil Distribuidora de Alimentos Ltda. (Disnorte)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Contini Roveri 

- OAB:MT 13.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC e 

considerando o decurso de prazo da intimação de fls. 94, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73917 Nr: 2435-46.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dall Oglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada 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.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 
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resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92314 Nr: 1380-55.2016.811.0086

 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: DCdF, CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seu advogado, para retirar em Cartório o Termo 

de Guarda expedido, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

após o decurso do prazo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111341 Nr: 6749-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:MT 22.131-A, Felipe Andres Acevedo Ibanez - OAB:SP 

206.339

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35900 Nr: 1994-75.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada 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.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71276 Nr: 3807-64.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Lanzarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, indefiro o pedido de nomeação de bens à penhora pela parte 

Executada às fls. 22/23, ante a discordância da parte Exequente à fl. 28, 

bem como por guardar observância a ordem legal de penhora estabelecida 

no art. 835 do Código de Processo Civil, quando, então, a penhora de 

dinheiro tem preferência frente as demais.

Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome 

da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada 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.

A Secretaria Judicial deverá se atentar para a seguinte disposição da Lei 

de Execução Fiscal:

 “Art. 12 – (...) § 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao 

executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não 

contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante 

legal”.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72013 Nr: 514-52.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Locenil Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

De proemio, corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para Cumprimento de Sentença, fazendo constar Manoel 

Archanjo Dama Filho como parte Exequente Locenil Aparecido da Silva 

como parte Executada.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada 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.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85302 Nr: 2116-10.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALAGENS MUTUM LTDA ME, Jorge 

Horacio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada 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.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92645 Nr: 1611-82.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEIA ALVES MORAN - ME, VOLCIR THOMAS 

KREUZ, IRINEIA ALVES MORAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77581 Nr: 1105-77.2014.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Aparecida de Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Alcantara Torquato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B

 Vistos.

Tendo em vista que o laudo pericial não foi impugnado pelas partes, 

HOMOLOGO-O.

Expeça-se a respectiva certidão de crédito em favor do perito nomeado 

para posterior execução.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Em seguida, retornem os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98272 Nr: 5292-60.2016.811.0086

 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: OMNI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daline Q. Monroe - OAB:364.960, 

Gustavo Pasquali Parise - OAB:SP 155.574, Sociedade de 

Advogados Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:4.752/SP, 

Welson Gasparini Junior - OAB:SP/116.196

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 26488 Nr: 2475-43.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilvo Luiz Royer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 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 valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais) para cumprimento da Carta Precatória na Comarca de Sorriso-MT, 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45030 Nr: 459-09.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Dziachan Kaczam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Norte Insumos Agricolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Pereira de Souza - 

OAB:MT 12.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fl. 191/195, 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.: 104753 Nr: 3137-50.2017.811.0086

 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: EROTILDES MARCOLINA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações 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 

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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107340 Nr: 4630-62.2017.811.0086

 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: Francisco Nerys de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte, por seu advogado, da data designada para 

realização de perícia, sendo o dia 26/03/2018, às 19h30min, no PRONTO 

ATENDIMENTO MUNICIPAL, situado na Avenida das Araras, s/n, Jardim II 

(próx. A creche Monteiro Lobato), Nova Mutum - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42999 Nr: 2364-83.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aelson Lopes de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Rogerio de Campos - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-B, Luciana Borges Moura - OAB:6.755/MT, Luciana 

Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Luiz António Possas 

de Carvalho - OAB:MT/. 2623, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - 

OAB:MT / 14.044

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por AELSON LOPES DE MACEDO, qualificado nos autos, em 

face do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM e, em consequência, julgo extinto o 

processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para:DECLARAR a incidência dos reflexos das horas extras trabalhadas 

para o cálculo do 13º, férias e repouso semanal remunerado, calculados 

na forma da Lei Complementar Municipal n°. 14, devendo ser apurados em 

eventual liquidação, caso necessário, excluído o período anterior a 

04/08/2004;DETERMINAR a aplicação da Correção Monetária pelo IPCA, a 

aplicação de juros, a partir da citação válida, em 6% ao ano até 

30/06/2009, quando passou a vigorar a nova redação do art. 1º - F da Lei 

n. 9.494/97, instituída pela Lei n. 11.960 e, depois, a incidência dos índices 

empregados a caderneta de poupança;Ante a sucumbência maior, 

condeno o MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM nas custas e despesas 

processuais, contudo, isento-a do pagamento destas, com fundamento 

artigo 3º, da Lei do Estado de Mato Grosso, nº 7.603, de 27 de dezembro 

de 2001.CONDENO ainda o MUNICÍPIO ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3°, do Código de Processo 

Civil.Como os valores da condenação são ilíquidos, a sentença está sujeita 

ao reexame necessário, com fulcro no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43245 Nr: 2620-26.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar José de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Rogerio de Campos - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura - 

OAB:6.755/MT, Luiz António Possas de Carvalho - OAB:MT/. 2623

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fls. 290/293, 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47175 Nr: 2599-16.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Hernandes Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinopcam Sinop Com. De Caminhões Ltda., 

Thalis Ruy Barboza

 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: Anderson de Mattos Pereira 

- OAB:8718 OAB/MT, Jiancarlo Leobet - OAB:10.718 OAB/MT

 Vistos.

Tendo em vista a decisão monocrática de fls. 202/203, 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.: 79734 Nr: 2840-48.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isolde Maria Leonhart Baumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, tendo em vista que a 

requerente ISOLDE MARIA LEONHART BAUMANN conseguiu demonstrar 

os requisitos para o restabelecimento do auxílio doença, nos termos do 

artigo 373, inciso I, do CPC, conforme os dados a seguir:Nome do 

segurado: Isolde Maria Leonhart BaumannBenefício concedido: auxílio 

doença;Data de início do benefício – DIB: 31/01/2014 (fls. 27) – data da 

suspensão indevida do benefício.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC.Outrossim, considerando que a demanda foi julgada procedente para 

a concessão do benefício relativo ao auxílio doença, condeno o INSS ao 

pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da causídica da parte 

autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito 

econômico obtido com as prestações atrasadas, nos termos do artigo 85, 

§§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil.As prestações vencidas deverão 

ser corrigidas monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 

8.213/1991, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação, segundo artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161 do CTN.O 

requerido está isento de custas.Considerando-se a situação de saúde 

precária da parte autora, bem como a necessidade de assegurar-se a 

efetividade da prestação jurisdicional, entendo presentes neste momento 

os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, 

previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual 

determino que a Autarquia demandada reimplante o benefício do auxílio 

doença à autora, em virtude de se tratar de verba com caráter alimentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de imposição de multa.Sentença 

sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, § 3°, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 
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formalidades legais.Proceda-se ao pagamento dos honorários periciais à 

perita nomeada às fls. 101, através do Sistema da Assistência Judiciária 

Gratuita.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88574 Nr: 4151-40.2015.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Fernandes Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329

 Vistos.

Tendo em vista que o laudo pericial não foi impugnado pelas partes, 

HOMOLOGO-O.

Expeça-se a respectiva certidão de crédito em favor do perito nomeado 

para posterior execução.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Em seguida, retornem os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89176 Nr: 4495-21.2015.811.0086

 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: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF PIVETTA TRANPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Tieppo Rossi - 

OAB:MT 13.828-A

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação de regresso para 

ressarcimento de danos, promovida pela autora CHUBB DO BRASIL 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A, em face de AMF PIVETTA TRANSPORTES 

E LOGÍSTICA LTDA - ME, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao 

pagamento das custas e das despesas processuais, do qual fica isento 

em razão de ser beneficiário da gratuidade processual, além de 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

cuja execução fica condicionada à prova da modificação da capacidade 

econômica do sucumbente.Transitada em julgado esta decisão, 

remetam-se os autos ao arquivo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91969 Nr: 1170-04.2016.811.0086

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Rogério de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109711 Nr: 5809-31.2017.811.0086

 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: JOSMAR CORREA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ao requerente JOSMAR CORREA 

CONCEIÇÃO, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33960 Nr: 296-34.2007.811.0086

 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: Ivan Luiz Brizot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nobre Seguradora do Brasil S.A., Irb - Brasil 

Resseguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Alves Pereira - 

OAB:3277-A/MT, Luiz Fernando Bressan Aranda - OAB:MT 12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:MT 4384-B, André Tavares - OAB:109.367/RJ, Fernando Simão - 

OAB:MT 10.066-B

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fls. 385/389, 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.: 39414 Nr: 2405-84.2008.811.0086

 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: Geovani Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Agência de Diamantino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por GEOVANI 

FERREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos já qualificados nos autos.

 À fl. 101/102, 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.: 70605 Nr: 3152-92.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednei dos Santos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique ciente do resultado da busca no sistema Renajud de fls. 61, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71470 Nr: 4004-19.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Lyra Guimarães, Oduvaldo Lopes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleude Izabel dos Santos, Jorge Witts dos 

Santos Neto, Enio Silvio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

CRISTIANE LYRA GUIMARÃES e ODUVALDO LOPES FERREIRA em face 

de CLEUDE IZABEL DOS SANTOS, JORGE WITTS DOS SANTOS NETO e 

ENIO SILVIO DOS SANTOS, ambos qualificadas nos autos em epígrafe.

Às fls. 75/77, 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. 75/77, 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.

 Honorários na forma do acordo.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72056 Nr: 556-04.2013.811.0086

 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: Jose Antonio Moraes de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fl. 120, 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.: 76631 Nr: 259-60.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maristela Evagelista Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:12758/MT, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo 

Roberto Dalmagro - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fl. 123, 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76793 Nr: 394-72.2014.811.0086

 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: Moacir Mochi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila dos Santos Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por MOACIR 

MOCHI em face de KEILA DOS SANTOS MELO, ambos qualificados nos 

autos.

À fl. 68, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 68), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, visto que com a concordância do requerido.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 68 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78078 Nr: 1509-31.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila dos Santos Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Mochi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO proposta por MOACIR 

MOCHI em face de KEILA DOS SANTOS MELO, ambos qualificados nos 

autos.

À fl. 63, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 63), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, visto que com a concordância do requerido.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 63 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78271 Nr: 1664-34.2014.811.0086

 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 Panamericano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verginia de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Luiz Teixeira - 

OAB:SP 157.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 72/73, visto que se trata de diligencia que 

incumbe a parte.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79525 Nr: 2695-89.2014.811.0086

 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): Rodrigo de Almeida Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida às fls. 89, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88458 Nr: 4089-97.2015.811.0086

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA LUZIA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 101.

Proceda a citação conforme pleiteado pelo requerente, nos endereços 

informados à fl. 101.

Consigno que neste caso, efetivada a citação, os prazos deverão se 

iniciar conforme previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89261 Nr: 4558-46.2015.811.0086

 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: SANTA LUZIA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Desse modo, entendo pela modulação da assistência judiciária gratuita e, 

por consequência, defiro o parcelamento das despesas processuais em 

06 (seis) parcelas para os embargantes, com fulcro no artigo 98, § 6º, do 

Novo Código de Processo Civil. Assim, recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais.Cite-se a parte requerida no 

endereço constante da inicial para, querendo, contestar a presente ação, 

nos termos do artigo 335 no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil.Tendo em vista que 

o autor não se manifestou acerca de interesse na audiência de 

conciliação preliminar, bem como ante a escassez de mediadores no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo de designar 

audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem do prazo para 

apresentação de contestação nos moldes das hipóteses previstas no 

artigo 231 do Código de Processo Civil.Após, caso na contestação seja 

alegado pelo réu qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC 

intime-se o autor para, apresentar impugnação a contestação, no prazo de 

15 dias, sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 

351 do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97303 Nr: 4645-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinica São Lucas S/S Ltda, Rosilda Rodrigues 

Rebouças Neiva de Figueiredo, Roberto Neiva de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por MUTUM 

AGROPECUÁRIA S/A em face de CLINICA SÃO LUCAS S/S LTDA, 

ROSILDA RODRIGUES REBOUÇAS NEIVA DE FIGUEIREDO e ROBERTO 

NEIVA DE FIGUEIREDO, ambos qualificadas nos autos em epígrafe.

Às fls. 135/141, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado às fls. 135/141 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.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento da dívida, intime-se 

o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105957 Nr: 3824-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 33, visto que não há nos autos qualquer 

comprovação de que tenha sido realizada a restrição judicial do bem via 

sistema Renajud.

 No mais, certifique-se o decurso do prazo para contestação.

 Em seguida, intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108677 Nr: 5317-39.2017.811.0086

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Andre Neumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA. – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA apresentada por 

SIDNEY ANDRE NEUMANN em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, 

processando-se nos moldes do art. 509, inciso II do NCPC.

Intime-se o executado para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 511 do NCPC, iniciando-se a contagem do 

prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Após, caso na contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o autor para, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo lhe 

permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111292 Nr: 6717-88.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARVALHO BARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, Mocellin Agro Mercantil Ltda., ROBERTO 

CARVALHO BARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19504/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE proposta por ANTÔNIO 

CARVALHO BARRA em face de MOCELLIN AGRONEGÓCIOS 

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, MOCELLIN AGRO 

MERCANTIL LTDA e ROBERTO CARVALHO BARRA, ambos qualificados 

nos autos.

Às fls. 29, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento 

do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 29), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do executado, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 29 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 29251 Nr: 2005-75.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Aparecido Gomes de Almeida, Ricardo 

Gomes de Almeida, Christian Eduardo Gomes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Doroti de Oliveira Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15370, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO 

- OAB:15074, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:MT 5.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Defiro em parte o pedido de fl. 158. Assim, na forma estabelecida pelo art. 

854 do NCPC, determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo 

apurado, tomando por base o CPF da executada.

 Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Sendo inexitosas as diligências citadas acima, retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de pesquisa de bens junto à Receita 

Federal do Brasil, via sistema Infojud.

 Desde logo, indefiro a pesquisa de bens junto ao sistema Infoseg, uma 

vez que esta magistrada não possui acesso ao referido sistema.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32991 Nr: 2589-11.2006.811.0086

 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: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edegar Luis Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057/MT, Patrícia Biondo - OAB:51.346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B MT, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fls. 153/156, 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.: 34746 Nr: 1082-78.2007.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pasquali & Jankoski Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinho Antônio Novelli, José Felisberto da 

Silva., Maria Novelli da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Ademais, quanto ao requerimento formulado pelos exequentes para a 

condenação do executado CARLINHO ANTÔNIO NOVELLI ao pagamento 

de multa por ato de litigância de má-fé, INDEFIRO-O, mormente pelo fato de 

que as petições apresentadas judicialmente pelo mesmo são intempestivas 

e não serão apreciadas, bem como já foi estabelecida multa pelo caráter 

meramente protelatório dos embargos de declaração.No entanto, saliento 

que conforme bem apontado pelos exequentes, os executados JOSÉ 

FELISBERTO DA SILVA e ILZA MARIA NOVELLI DA SILVA já se deram por 

citados na presente demanda, às fls. 205/207, quando celebraram o 

primeiro acordo nestes autos, outorgando procuração para o causídico Dr. 

Luis Felipe Lammel às fls. 208, com poderes para receber citações e 

intimações em seus nomes nestes autos.Por isso, considerando que o 

causídico já foi por inúmeras vezes intimado do presente cumprimento de 

sentença e não efetuou o pagamento, tenho que também resta precluso o 

direito de apresentar qualquer impugnação aos atos, em nome dos 

executados JOSÉ FELISBERTO e ILZA MARIA, em face dos quais o trâmite 

do cumprimento de sentença vai ocorrer.Sendo assim, ante a juntada da 

matrícula atualizada no imóvel penhorado no feito e dele ainda consta o 

registro de uma hipoteca, no valor de R$ 1.064.640,00, inscrita em 
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03/10/2014 (fls. 365), DEFIRO o pleito para tentativa de penhora online de 

valores nas contas dos executados, conforme prevê o artigo 854, do 

Código de Processo Civil.O valor atualizado da execução está indicado às 

fls. 367.Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo 

positivo o bloqueio, intimem-se os Executados para, querendo, requerer o 

que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para vinculação dos 

valores.Em caso negativo, intime-se a exequente para requerer o 

impulsionamento da execução no prazo de 05 (cinco) dias.Processe o 

presente em segredo de justiça.Após, tornem os autos 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38464 Nr: 1445-31.2008.811.0086

 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: Edegar Luis Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Randon Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B MT, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Izaura da S. Cavallari 

Rezende - OAB:6057-MT, Patrícia Biondo - OAB:51.346/RS

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fls. 218/220, 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.: 38486 Nr: 1459-15.2008.811.0086

 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: Herbes e Cia Ltda - Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa dos Transportadores do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jones Everson Cardoso - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Carla Correa - 

OAB:23063/SC, Cassio Vieceli - OAB:13561/SC

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fls. 390/394, 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.: 47359 Nr: 2783-69.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Soliman Comércio de Motocicletas - ME, 

Márcia Solimam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Zilaudio Luiz 

Pereira - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fls. 155/156. Assim, na forma 

estabelecida pelo art. 854 do NCPC, determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ dos 

executados.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intimem-se os executados para em 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única 

para vinculação dos valores.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54422 Nr: 1905-76.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Restaurante e Lanchonete São Jose Ltda 

(Restaurante São Jose), Josefa Pereira dos Santos, Jorge Pinheiro de 

Lima

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 99, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 55039 Nr: 818-30.2011.523.0121

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJXdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPdSL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:11208/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da busca pelo Sistema Renajud de fls. 186, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70487 Nr: 3032-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceramica Cristofoletti Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neidir Aparecida Carneiro Couto-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Socolowski - OAB:SP 

274.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71628 Nr: 142-06.2013.811.0086

 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: Maria de Fátima Agostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 
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13.827-B, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 106/108, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72195 Nr: 695-53.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Any Maria Cavani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 119v, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74268 Nr: 2793-11.2013.811.0086

 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: José Sebastião Tranquilino, Maria Salome Gomes 

Tranquilino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:12758/MT, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo 

Roberto Dalmagro - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada dos Laudos 

Periciais de fls. 163/165 e 166/168, requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75445 Nr: 4000-45.2013.811.0086

 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: Ivacir Faletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 113/115, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76058 Nr: 4634-41.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 59/60, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76059 Nr: 4635-26.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Luis Schilling Me, Viveiro de Mudas 

Primavera Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 59, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76845 Nr: 445-83.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Carmona Maya - 

OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 205, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78007 Nr: 1453-95.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeildo Henrique de Oliveira

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 60, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78310 Nr: 1696-39.2014.811.0086

 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): Jonas Sidnei Zaleski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 52/53, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78910 Nr: 2135-50.2014.811.0086

 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): Orlando Reis dos Santos

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida às fls. 67, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79373 Nr: 2578-98.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Jorge Correa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Nova 

Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fls. 153/156, 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.: 80997 Nr: 4008-85.2014.811.0086

 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: DFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESM, DSM, LRdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 45, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81898 Nr: 52-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 49, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84021 Nr: 1409-42.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itor Pires de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Marcos de Albuquerque 
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- OAB:MT/21992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora online de ativos financeiros de fl. 40, uma 

vez que esta já fora tentada à fl. 30 e o exequente não logrou êxito em 

demonstrar alteração na situação financeira do executado, o que 

justificaria novo pedido.

Assim, ante a inexistência de bens penhoráveis, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, 

inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84398 Nr: 1619-93.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS, S-SBdAàMePE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECERL, LS, ECS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fl. 64. Assim, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do NCPC, determino o bloqueio on-line até o limite do débito 

exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ dos executados.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intimem-se os executados para em 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única 

para vinculação dos valores.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90249 Nr: 104-86.2016.811.0086

 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): CARLITO VARGAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 50, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93485 Nr: 2152-18.2016.811.0086

 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): Altamir Claudino 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:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 58, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97558 Nr: 4809-30.2016.811.0086

 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): Mario Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98574 Nr: 5460-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCPeIOVdMG-SOVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMS, JSAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fl. 51. Assim, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do NCPC, determino o bloqueio on-line até o limite do débito 

exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ dos executados.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intimem-se os executados para em 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única 

para vinculação dos valores.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101362 Nr: 1036-40.2017.811.0086

 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: Orlando Gonçalo de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 108/110, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101885 Nr: 1398-42.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 41, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106416 Nr: 4087-59.2017.811.0086

 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: Jose Guilherme Junior, Marcia Maria Sogno Pereira 

Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Lopes, Adir Abade Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Arrais - 

OAB:MT 282.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 95, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107881 Nr: 4896-49.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S/A, Gilberto Antonio Orsato, Rodrigo Reghini 

Vieria, Augusto Ribeiro Junior, Jose Alexandre Carneiro Borges, Simon 

Cheng, Helio Rubens Mendes dos Santos Junior, Flavia Moyses Faugeres, 

JOSE ROBERTO PERONMIAN RODRIGUES, PEDRO DE ANDRADE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ MATTHES - 

OAB:76544, Marcelo Viana Salomão - OAB:118.623/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, ante a ausência de garantia da execução, intimem-se os 

embargantes para efetuar depósito em juízo para garantia da execução, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial dos 

embargos à execução, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem 

os autos conclusos.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71632 Nr: 146-43.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosildo Silva de Araujo

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida às fls. 90, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79101 Nr: 2326-95.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agmar Fortes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto José Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida às fls. 54, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81617 Nr: 4408-02.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões de Crédito S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM BOSCO TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida às fls. 41, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91024 Nr: 574-20.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emidio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida às fls. 36, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97146 Nr: 4545-13.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Andrade Benk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida às fls. 42, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 1530 Nr: 1589-44.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceval Centro Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Raimundo Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-Mt

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Executada, por seu advogado, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 205/207, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAN FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: ELIAN FERREIRA SOUSA Dados 

do Processo: Processo: 1000087-62.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 

1.144,86 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 02/05/2018 

Hora: 15:00 REQUERENTE: ELIAN FERREIRA SOUSA Advogado do(a) 

REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O Nome: ELIAN 

FERREIRA SOUSA Endereço: RUA VERBENHAS, 2630, NOVO HORIZONTE 

II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: BANCO ITAUCARD S/A 

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1648, Bosque da 

Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 Senhor(a): REQUERENTE: ELIAN 

FERREIRA SOUSA 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, 

7 de fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE MARIA ROSA 

KOLODZIEJ 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: 8010067-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAUROZEY DE ARRUDA GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Intime-se o exequente para se manifestar acerca do depósito 

efetuado pelo executado, em 05 dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-08.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA FABIANA DA SILVA ANDREOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO)

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010182-08.2013.8.11.0086 REQUERENTE: FLAVIA FABIANA DA SILVA 

ANDREOTTI REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Dê-se fiel cumprimento 

ao despacho anteriormente proferido. Cumpra-se. Às providências. Com 

urgência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-91.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO)

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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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 NOVA MUTUM 8010342-91.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA VAZ REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Dispenso o relatório ex vi do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Prima facie, opino pelo acolhimento da preliminar de conexão entre as três 

ações ajuizadas pelo Reclamante, pois, estabelece o Código de Processo 

Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de 

ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles 

já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o julgado 

abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não 

sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o 

que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de 

modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto legal, como 

uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria 

desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão 

somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy 

Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida que a causa 

se relaciona com outras também em trâmite perante este Juizado Especial 

Cível, pois, ao que consta, o Reclamante ingressou também com o 

p r o c e s s o  d e  n .  8 0 1 0 3 4 3 - 7 6 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 8 6  e  d e  n . 

8010341-09.2017.811.0086 que igualmente aguardam prolação de 

sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das três ações. Ademais, 

não há que se falar em complexidade suficiente a afastar a competência 

deste Juizado Especial pela alegada necessidade de perícia contábil, 

posto que tal prova se mostra completamente desnecessária no caso em 

apreço. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais aforada por Adriano da Silva Vaz em desfavor de Fundo de 

Investimento em Diretos Creditórios Não-Padronizados NPL I. Noticia o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de débitos que aduz 

desconhecer, uma vez que alega ter sido vítima de fraude, posto que 

nunca contratou serviços da Reclamada. Desta forma propôs a presente 

ação requerendo a desconstituição do débito e indenização por danos 

morais. Em sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando 

serem as anotações restritivas legítimas, relatando tratar-se de crédito 

cedido pela Natura Cosméticos e a combater a existência de danos 

morais. Todavia, as alegações da Reclamada não subsistem, pois não 

coligiu prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, 

deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado entre o Reclamante e a suposta cedente do crédito, capazes 

de amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Em 

outras palavras, apenas a comprovação da cessão de crédito e da 

notificação do devedor não são suficientes, eis que ausente a prova da 

origem dos débitos. Quanto à ausência de provas, 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 a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Logo, restou demonstrada a falha 

na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos 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 o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes enseja o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. Vejamos 

recente julgado neste sentido: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO NA 

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA IMERECIDA - CONTRATO NÃO FIRMADO 

- FRAUDE CONTRATUAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO - 

CABIMENTO DE DANO MORAL - QUANTUM MANTIDO - NEGADO 

PROVIMENTO1. Por meio do Recurso de Apelação, foi devidamente 

apreciada a questão atinente a caracterização do dano moral, diante da 

negativação indevida decorrente de fraude contratual, não havendo que 

se falar em retratação nesse sentido.2. É cediço que, na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador atentando, 

sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico 

lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contúdo enriquecimento sem causa da vítima. 3. No caso 

concreto, demonstrada a licitude do ato praticado pela ré e sopesadas as 

demais particularidades, entendo ser razoável o valor de R$ 5.000 (cinco 

mil reais) arbitrado pelo juízo de piso e mantido. 4. Negado provimento ao 

Recurso de Agravo. (TJ-PE - AGV: 4089581 PE, Relator: Humberto Costa 

Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 03/03/2016, 1ª Câmara Regional 

de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 23/03/2016). 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, considerando a conexão ora reconhecida 

e o arbitramento de indenização em todas as ações, tenho por bem fixar 

indenização por danos morais, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em cada 

ação, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

do Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Por fim, resta consignar que ao caso ora sub 

judice não se aplica o verbete da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, pois o Reclamante comprovou estar discutindo judicialmente todas 

as anotações restritivas constantes do extrato da Serasa, não se 

tratando, portanto, de inscrições preexistentes. Pelo exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para DECLARAR 

inexistentes os débitos objetos das inscrições restritivas e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 
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4.000,00 (quatro mil reais) em cada ação, a título de indenização por 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Opino pela manutenção da decisão que antecipou os 

efeitos da tutela [id. n. 9721058]. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios em atenção aos preceitos dos artigos 54 e 55 da lei nº 

9.099/95. 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. Homologada, intimem-se as partes. 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, 29 de novembro de 2017 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA RODRIGUES ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMIRATES (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ANA CAROLINA RODRIGUES 

ALVES FERNANDES Dados do Processo:  Processo : 

1000224-78.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 15.774,93 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 02/05/2018 Hora: 17:40 REQUERENTE: 

ANA CAROLINA RODRIGUES ALVES FERNANDES Advogados do(a) 

REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, 

THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A Nome: ANA CAROLINA 

RODRIGUES ALVES FERNANDES Endereço: Rua dos Jatobás, 376-N, 

Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: GOL LINHAS 

AÉREAS S.A., EMIRATES Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) 

REQUERIDO: FERNANDO CAMPOS VARNIERI - RS0066013A Nome: GOL 

LINHAS AÉREAS S.A. Endereço: PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, 

Eixos 46-48/O-P, Aeroporto Santos Dumont, Térreo, Área Pública, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 Nome: EMIRATES 

Endereço: RUA JAMES JOULE, 92, cjs. 71/72, 7 andar, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04576-080 Senhor(a): REQUERENTE: ANA 

CAROLINA RODRIGUES ALVES FERNANDES 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, 

7 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA RODRIGUES ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMIRATES (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS 

S . A . ,  E M I R A T E S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000224-78.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 15.774,93 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 02/05/2018 Hora: 17:40 REQUERENTE: 

ANA CAROLINA RODRIGUES ALVES FERNANDES Advogados do(a) 

REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, 

THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A REQUERIDO: GOL LINHAS 

AÉREAS S.A., EMIRATES Nome: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Endereço: 

PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, Eixos 46-48/O-P, Aeroporto Santos 

Dumont, Térreo, Área Pública, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20021-340 Nome: EMIRATES Endereço: RUA JAMES JOULE, 92, cjs. 71/72, 

7 andar, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04576-080 

Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: FERNANDO 

CAMPOS VARNIERI - RS0066013A Senhor(a): REQUERIDO: GOL LINHAS 

AÉREAS S.A., EMIRATES Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 

9.099/1995, bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao final 

transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta/mandado, para todos os termos da ação 

indicada, ciente que deverá comparecer à Audiência de Conciliação, na 

data e hora designada. Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não 

comparecendo à Audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte 

Reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante 

na Petição Inicial ou Termo de Reclamação, podendo ser proferida 

Sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o 

Requerido e não obtida a conciliação, deverá oferecer Contestação em até 

5 dias após a Audiência de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 salários mínimos, a presença de Advogado. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência a respectiva a Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à Audiência de Instrução e Julgamento. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(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, 7 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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102905 Nr: 6046-02.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willison Ferreira Guerra Raimundo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:MT 14.290

 ...REVOGO a prisão preventiva do acusado WILLISON FERREIRA 
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GUERRA RAIMUNDO, nos termos do art. 316 do Código de Processo 

Penal. Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do réu, para 

que ele seja colocado em incontinente liberdade, SALVO SE POR OUTRO 

MOTIVO TIVER QUE PERMANCER PRESO.Em tempo, expeça-se carta 

precatória à Comarca de Paranatinga/MT, para citação pessoal do 

acusado, observando-se o endereço apresentado pela Defesa à fl. 

177.Ciência ao Ministério. Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77517 Nr: 1049-44.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Aparecido Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALTER APARECIDO NUNES, Cpf: 

15827067865, Rg: 1522645706, Filiação: Carmelinda Vicente Nunes e João 

Candido Nunes, data de nascimento: 17/02/1974, brasileiro(a), natural de 

Iguaçu Tietê-SP, convivente, administrador de obras, Telefone (14) 

99675-6933. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER COM A INTIMAÇÃO DO ACUSADO REVEL acima 

identificado para que fique CIENTE da designação de audiência de 

Instrução e Julgamento a ser realizada no dia 11/06/2018 às 16h30min, na 

sala de audiências no endereço abaixo indicado.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Considerando a cota ministerial 

de fl. 156v.º, decreto a revelia do acusado Valter Aparecido Nunes, nos 

termos do artigo 367 do CPP, haja vista que o mesmo mudou-se de 

endereço, sem prévia comunicação ao Juízo. Ademais, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 11/06/2018, às 16h30min, para oitiva 

da testemunha policial Bento Pedro de Lima.Requisite-se o policial militar e 

intimem-se as partesCumpra-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, 06 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88608 Nr: 4164-39.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390, Wilson Lopes - OAB:MT 7.396

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para intimar os Advogado(s) do 

Réu(s) (fls. 165 e 166, via DJE, para que acoste nos autos a respectiva 

"procuração", no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61425 Nr: 2528-71.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TOLOTTI, ROGÉRIO CESAR 

TOLOTTI, ISABEL CRISTINA GOULART MAGNO, ITELMAR LUIZ POSTAL, 

DEOLINDO TOLOTTI, ANTONIA SALETE SIGNOR TOLOTTI, DEISY MARTINS 

DOS SANTOS TOLOTTI, CLEMIR DOMINGOS TOLOTTI, LEONILSE RITA 

TOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Certifico para os devidos fins que transcorreu o prazo de suspensão 

requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 364 Nr: 720-85.1999.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERY WERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Certifico para os devidos fins que transcorreu o prazo de suspensão 

requerido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28144 Nr: 2585-31.2008.811.0012

 A Ç Ã 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: CARLA JAMAL DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JAMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLANE MARQUES - 

OAB:30.957-GO, SERGIO AUGUSTO BIZZOTTO DE CARVALHO - 

OAB:23.177-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DO REGO BARROS 

FILHO - OAB:11.508-GO, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:4275, KENIA CRISTINA BORGES - OAB:16122-A

 INTIMAÇÃO das partes, para que fiquem cientes da data aprazada pelo 

perito 05.03.2018 - às 14:00 horas para realização da perícia (fls.10.275)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34837 Nr: 909-77.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO WAYHS, LENITA BIRKAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943/SP

 Certifico para os devidos fins que transcorreu o prazo de suspensão 

requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 95663 Nr: 5943-86.2017.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADES FURINI, JOSE FURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL TEODORO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em uma análise perfunctória, própria deste momento 

processual, indefiro a liminar vindicada. Saem as partes intimadas da 

presente decisão. Como o requerido está sendo assistido pela Defensoria 

Pública, dê-se vista dos autos a Defensoria para apresentar contestação 

no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 186 do CPC. Após, intime-se o 

autor para impugnação no prazo de 15 dias. A seguir voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100230 Nr: 610-22.2018.811.0012

 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: DANIEL KATER SERAFIM, Eduardo Serafim Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:40483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, decido:I) Apense-se aos autos principais (processo nº. 

3942-65.2016.811.0012 – Cód. 84113).II) Recebo os presentes embargos 

para discussão, deixando de suspender o feito principal.III) Indefiro o 

pedido antecipatório formulado.IV) Extraia-se cópia da presente decisão 

aos autos principais.V) Nos termos do artigo 679 do CPC, cite-se a 

embargada para, em 15 (quinze) dias, ofertar contestação.VI) Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68096 Nr: 2839-91.2014.811.0012

 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: AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA, ROGERIO PEREIRA 

DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEMA CIA DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA 

SILVA - OAB:111810/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PALOMA CRISTIANE DE 

OLIVEIRA - OAB:126700/MG, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

OAB:15215/MT, VINICIUS FLAVIO BORGES BARRETO - OAB:81.629 mg

 Vistos em correição.

Diante do lapso temporal transcorrido da decisão do E. Tribunal de Justiça 

(folhas 499/506) até a presente data, intime-se a parte embargante para 

manifestar se houve a restituição do combustível removido, no prazo de 

quinze dias.

Após, conclusos para deliberação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 62291 Nr: 873-30.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LUIZ DA SILVA, ESPOLIO DE IVO 

JOSÉ MULLER, MIRALDA IGNEZ MULLER, JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, 

BEATRIZ JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO TAKATSUKA - 

OAB:43638

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista alteração dos patronos da parte autora, determino que 

seja intimado o exequente para manifestar-se acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 82-113, bem como para proceder ao pagamento 

da diligência conforme certidão de fl. 120.

II. Proceda-se com as anotações necessárias, devendo todas as 

publicações serem realizadas em nome do procurador GUSTAVO AMATO 

PISSINI, OAB/SP nº 261.030.

III. Após, façam-me os autos conclusos.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40259 Nr: 939-44.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAURI EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente da juntada aos autos do Recibo de Bloqueio 

de Valores negativo (fls. 79/81), devendo requerer o que lhe for de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 19697 Nr: 2005-69.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTL, RPDS, SMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA MARIA ANTUNES - 

OAB:4546/SC, JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - OAB:13391, ROBSON 

OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354/B

 Intimação da parte Executada/Apelada para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35031 Nr: 1104-62.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GAGLIARDI BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão do presente feito, 

intimando-se a a parte Exequente para requere o que lhe for de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.__Altair Gonçalves Junior - Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62291 Nr: 873-30.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LUIZ DA SILVA, ESPOLIO DE IVO 

JOSÉ MULLER, MIRALDA IGNEZ MULLER, JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, 

BEATRIZ JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO TAKATSUKA - 

OAB:43638

 Intimação da parte Executada, via advogado, da Decisão de fls. 148/149, 

cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita:

 " Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade suscitada e 

determino o regular prosseguimento do feito.

Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100253 Nr: 622-36.2018.811.0012

 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 ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, 

Procuradoria Geral do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 10 do Código de 

Processo Civil, pronunciar-se sobre eventual litispendência do presente 
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feito com o de Código 99710, em trâmite perante este juízo.

Concedo o prazo de cinco dias para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94596 Nr: 5223-22.2017.811.0012

 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: IRAM DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75783 Nr: 3301-14.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR AUGUSTO MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na denúncia para o fim de:- CONDENAR o acusado BALTAZAR AUGUSTO 

DE MENEZES, devidamente qualificado, como incurso nas penas do artigo 

15, caput, da Lei 10.826/2003, e artigo 306, caput, da Lei 9.503/97,- 

ABSOLVER o acusado das imputações referentes às infrações penais 

previstas no artigo 147, caput, do Código Penal (fatos I e II), e artigo 14, 

caput, da Lei 10.826/2006, fazendo-o, em ambos os casos, com 

fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP...

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-95.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000173-95.2017.8.11.0012 REQUERENTE: IVAN JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos. Tendo em vista 

decisão proferida nos autos do mandado de segurança n. 

1000357-38.2017.811.9005, impetrado perante a Turma Recursal Única, 

determino a SUSPENSÃO do presente feito pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias ou até ulterior deliberação daquele juízo. Às providências. 

Intime-se. Nova Xavantina/MT, 13 de dezembro de 2017. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-61.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MEDRADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR BROCH ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

ORDEM DO(A) MM(ª). JUIZ(A) LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS NÚMERO 

DO PROCESSO: 8010137-61.2015.8.11.0012 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA] PARTE AUTORA: Nome: ALVARO MEDRADO DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua LAGOAS, 186, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . ADVOGADO(S) DA AUTORA: PARTE RÉ: Nome: ODENIR 

BROCH ALMEIDA Endereço: Rua VISTA GAUCHA, 1013, NOVA 

CANARANA, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 . FINALIDADE: 

Proceda-se a intimação da parte autora de todo teor e conteúdo da 

sentença, cuja cópia segue em anexo, exarada nos autos do processo 

abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 

10 (dez) dias, ficando ciente, que dentro desse mesmo prazo, deverá 

comparecer na secretaria deste juizado para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. Nova Xavantina - MT, 

7 de fevereiro de 2018 Assinado digitalmente MARINALDA VIANA 

QUEIROS Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65288 Nr: 711-98.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 07/03/2018 às 

15h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a se realizar na sala 

de audiências da Segunda Vara do Fórum local.

CITE-SE o acusado, nos termos dos artigos 66 e 68 da Lei 9.099/95, 

fazendo constar as advertências do §1º do artigo 78 do mesmo diploma 

legal.

 O oficial de justiça deverá indagar ao denunciado se este possui 

advogado constituído ou condições para contratar tais serviços, 

certificando a resposta.

Não possuindo condições para contratar advogado, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

para intimação da audiência designada.

 INTIMEM-SE as testemunhas, na forma prevista no art. 67 da LJE.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP.

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 

3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

INDEFIRO o requerimento ministerial de juntada de folha de antecedentes 

criminais do denunciado constantes da cota, vez que é ônus processual 

do Ministério Público a realização de providências e diligências 

necessárias ao oferecimento da denúncia.

 Ressalto que este Juízo determinará a juntada de antecedentes criminais 

apenas quando devidamente comprovado pelo Ministério Público a 

impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da denúncia, a teor do 

que preceitua o artigo 1373, inciso II, da CNGC.

DEFIRO os demais itens da cota.

Assim sendo, INTIME-SE o Parquet desta decisão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70913 Nr: 1957-62.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu de Roudri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Vistos.

Designo audiência de justificação para o dia 05/03/2018, às 17:30, 

devendo as partes trazerem as testemunhas independente de intimação 

ou arrolar no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51320 Nr: 513-96.2013.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFG do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovilio Mascarello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352/MT, Larissa de F. Rocha e Silva - OAB:15.923 - MT, 

Rodrigo Oliveira da Silva - OAB:9395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Massaro - 

OAB:20633/PR, Elvis Bittencourt - OAB:19015, Ronaldo Monteiro 

Feguri - OAB:8328/MT, Túlio César Zago - OAB:12.737- MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Edson Luiz Massaro, OAB20633/PR, para 

proceder a devolução dos autos nº 513-96.2013.811.0044 - código 51320 

em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, do 

Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças ao M.P. para 

oferecimento de denúncia pelo crime previsto no artigo 356 do Código 

Penal e providências de acordo com a C.N.G.C (2.10.3 e ss).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21094 Nr: 2540-62.2007.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Liparizi, Ronaldo Liparizi, Margareth 

Liparizi Louzada Liparizi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:14290/O, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Tanara Bastos de 

Lima - OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691/A/MT, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14258/A-MT

 VISTOS.

A parte embargada, após ser intimada para efetuar o pagamento das 

custas finais, peticionou nos autos informando que a atribuição do 

pagamento das custas processuais é da parte embargante, em razão do 

acordo firmado e homologado na ação de execução 

1089-02.2007.8.11.0044 – Cód. 19614.

Extrai-se do acordo firmado entre as partes (fls. 214-v.º/218), clausula 

8.ª, que realmente a atribuição do pagamento de eventuais custas deveria 

ser suportada pelo embargante, bem como, em consulta ao sistema Apolo, 

em especial o processo de Código 19614, verifiquei que o juiz quando 

homologou o acordo, condenou a parte executada ao pagamento das 

custas, com base no acordo firmado entre as partes, senão vejamos:

“Vistos.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, movida pelo BANCO DO 

BRASIL S/A em face de RONALDO LIPARIZI e outros.

Foi realizado acordo, conforme petição retro.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 269, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Em conseqüência, suspendo o presente feito, nos termos do artigo 

842, do artigo Código Civil e 792, do Código de Processo Civil, até o 

cumprimento do referido acordo.

2.3. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais foram fixados nos termos do acordo. 

(destaquei)

2.4. P.R.I.C.”

Assim, acolho a manifestação do embargado para atribuir o pagamento 

das custas processuais a parte embargante.

Intime-se a parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas, sob pena de ter seu nome e CPF protestado, 

conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21096 Nr: 2541-47.2007.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Liparizi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:14290/O, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laercio Faeda - 

OAB:3589-B/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258/A-MT

 CÓDIGO 21096

VISTOS.

A parte embargada, após ser intimada para efetuar o pagamento das 

custas finais, peticionou nos autos informando que a atribuição do 

pagamento das custas processuais é da parte embargante, em razão do 

acordo firmado nos autos principais.

Extrai-se do acordo firmado entre as partes (fls. 219-v.º/222), item “E”, 

que realmente a atribuição do pagamento de eventuais custas deveria ser 

suportada pela parte embargante, bem como, em consulta ao sistema 

Apolo, em especial o processo de Código 19613, verifiquei que o juiz 

quando homologou o acordo, condenou a parte executada ao pagamento 

das custas, com base no acordo firmado entre as partes, senão vejamos:

“Vistos.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, movida pelo BANCO DO 

BRASIL S/A em face de RONALDO LIPARIZI.

Foi realizado acordo, conforme petição de fls. 55/60.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo de fls. 55/60, celebrado entre as partes, nos termos do 

artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Em conseqüência, suspendo o presente feito, nos termos do artigo 

842, do artigo Código Civil e 792, do Código de Processo Civil, até o 

cumprimento do referido acordo.

2.3. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais foram fixados nos termos do acordo. 

(destaquei)

2.4. P.R.I.C.”

Assim, acolho a manifestação do embargado para atribuir o pagamento 

das custas processuais a parte embargante.

Intime-se a parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas, sob pena de ter seu nome e CPF protestado, 

conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Cumpra-se.

Paranatinga-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53544 Nr: 2745-81.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Marinho de Oliveira, Elysson Galvão 

Suzuki Filipin de Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 Vistos.

Da analise dos autos, observo que razão assiste ao Representante do 

Ministério Público, quanto a ocorrência de prescrição virtual, uma vez que 

entre o recebimento da denúncia e até a presente data já se passaram 

mais de 04 (quatro) anos, e, considerando as circunstâncias que 
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envolvem os acusados, sendo primário e os fatos noticiados são normais 

a espécie abstrata do delito, certamente caso condenados a pena não 

seria superior ao mínimo legal de 02 (dois) anos, o que a tramitação do 

feito para posterior reconhecimento da prescrição iria na contramão ao 

princípio da economia processual, sendo inútil seu caminhar.

Ante o exposto, acolho o pedido de prescrição formulado pelo Ministério 

Público para reconhecer a presença da prescrição virtual, e como 

consequência declaro a extinção da punibilidade dos réus Renato Marinho 

de Oliveira e Elysson Galvão Suzuki Filipin de Sena, nos termos do artigo 

107, inciso IV, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55650 Nr: 1495-76.2014.811.0044

 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: VdOA, LGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 55650

VISTOS.

A parte autora foi intimada para proceder o recolhimento das custas 

processuais (fl. 53), momento em que protocolou petição requerendo que 

seja analisado o pedido de justiça gratuita formulado na inicial (fl. 56).

Ora, extrai-se dos autos que o processo foi sentenciado e condenou a 

parte autora no pagamento das custas processuais, destarte, deixou de 

analisar o pedido de justiça gratuita formulado na inicial, assim, passo a 

fazê-lo.

A Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família – art. 4º, da Lei 

nº 1.060/50 – elemento suficiente para caracterizar a presunção de 

veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes 

nos autos indícios em sentido contrário.

Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita a parte 

requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional insculpido 

no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso 

ao Poder Judiciário.

Nessa toada: (...)

Pelo exposto, concedo a parte requerente os benefícios da justiça 

gratuita, nos moldes da Lei nº 1.060/50.

Diante disso, fica suspenso a cobrança das custas processuais nestes 

autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79969 Nr: 2208-46.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC RITTER - OAB:5397-B, 

THAIS VEIGA DE CAMPOS - OAB:23859/0

 Vistos.

 I – Recebo a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal.

 Considerando os critérios do artigo 394 do Código de Processo Penal, 

consigno que o procedimento será comum e o rito sumário.

 Cite-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, 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 05 (cinco), qualificando-as e requerendo a 

intimação, quando necessário.

 O oficial deverá indagar ao denunciado se possui advogado constituído 

ou condições para contratar um. Caso o denunciado não possua 

condições para constituir advogado, desde já nomeio o Defensor Público 

para patrocinar a defesa do réu.

II – Indefiro os pedidos formulados nos item II da cota ministerial, conforme 

artigo 1.373, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça – Foro Judicial (CNGC).

III - Defiro os pedidos formulados nos item III da cota ministerial.

Ante o exposto, oficie a Segunda Vara desta Comarca de Paranatinga-MT, 

no executivo de pena, sob o Código n° 28145 pela prática do crime 

previsto no artigo 121, §1° do Código Penal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79969 Nr: 2208-46.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC RITTER - OAB:5397-B, 

THAIS VEIGA DE CAMPOS - OAB:23859/0

 Vistos.

Dê-se vista à Defesa para apresentar Alegações finais, no prazo legal.

Após, concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14052 Nr: 576-05.2005.811.0044

 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: Vanessa Luiza de Mendonça Buccioli, Lucinéia Buccioli 

Costa, Lucilene Buccioli Gomes Moraes, Adilson Geraldo Buccioli, Benedita 

Luiza de Mendonça, Marcus Aurélio Liogi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Etore Buccioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Martins Pereira - 

OAB:29505/PR, Marcus Aurélio Liogi - OAB:25.816/PR, Mauro Viotto 

- OAB:1806-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, Lucilene Buccioli 

Gomes Moraes, devidamente qualificada nos autos, para que entre em 

contato com a cliente, para que ela comparece nesta secretaria para 

assinar o termo de compromisso expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84999 Nr: 4645-60.2017.811.0044

 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: Benedito Carlos Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora devidamente qualificada nos 

autos para comparecer nesta secretaria e assinar o termo de 

compromisso expedido nos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 85327 Nr: 156-43.2018.811.0044

 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: Anderson Narcizo Sabino, Jatobá Transportes e 

Serviços LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A Ouro Verde de Mato Grosso, Edgard 

Francisco da Maia Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 156-43.2018.811.0044 (Cód. 85327)Vistos.Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de débito c/c consignação em pagamento com 

pedido liminar ajuizada por JATOBÁ TRANSPORTES em face de C. L.A.A. 

OURO VERDE DE MATO GROSSO, devidamente qualificada nos autos. 

Alega, em síntese, que, no mês de outubro de 2015, a empresa requerente 

teve anotação de protesto em seu CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica), sustentando, contudo, desconhecer a origem da dívida, bem 

como a inexistência de qualquer relação contratual com a requerida. 

Acrescenta, ainda, que tentou localizar a empresa requerida, mas não 

obteve sucesso. Desta forma, requer autorização para o depósito das 

quantias de RS 80,00 (oitenta reais) e R$ 1.682,00 (um mil e seiscentos e 

oitenta dois reais), referentes aos protestos de nº 36047 e 36048, 

respectivamente, bem como a expedição de mandado de exibição e 

documentos dos títulos que geraram a inscrição do protesto.Às fls. 22/29, 

emenda à inicial. É o breve relato.Fundamento e decido. Inicialmente, 

quanto ao pedido de exibição de documentos, indefiro-o, vez que o debate 

acerca da origem do débito diz respeito ao próprio mérito da ação de 

consignação, ou seja, matéria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85402 Nr: 195-40.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco RCI Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesio Roberto Stormowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o advogado para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos o AR da notificação extrajudicial expedida, independentemente de 

ter sido recebido ou não, imprescindível para comprovar a entrega no 

endereço constante do contrato, vez que tão somente a informação do 

Cartório de que o AR não retornou (fls. 10), não supre a sua falta.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54100 Nr: 230-39.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rones de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 33 e determino a suspensão do feito até 

1/11/2018.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71480 Nr: 2226-04.2016.811.0044

 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): Enivaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de reconsideração de fls. 26/28, vez que não é possível 

nem mesmo aferir se o endereço fornecido pelo requerido na ocasião do 

contrato finaceiro entabulado entre as partes é o mesmo que consta na 

carta de citação, visto que não há endereço do réu no contrato de 

financiamento de fls. 06-v/12.

Desta feita, intime-se a parte requerente para regularizar a situação 

processual, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76619 Nr: 630-48.2017.811.0044

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita da Silva Lima, Jaime Silva Lima, Luzineth 

Carlos Souza Lima, Ana Lucia Silva Lima, Marcilene Silva Lima, Joari Silva 

Lima, Espólio de Jair Silva Lima, Elena Maria de Souza Garcia, Jairo Silva 

Lima, Lucineide Souza Santos, João Inácio dos Santos, Marcelita Silva 

Lima Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcelino Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Victor Parente Sena - 

OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o advogado para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

certidão de óbito do Sr. Marcelino Pereira Lima.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85327 Nr: 156-43.2018.811.0044

 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: Anderson Narcizo Sabino, Jatobá Transportes e 

Serviços LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A Ouro Verde de Mato Grosso, Edgard 

Francisco da Maia Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a pendência de juntada de petição, devolvo os autos para 

Secretaria para providências.

 Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81657 Nr: 3113-51.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisane Laguião Bugoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortox S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:55.499/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 3113-51.2017.811.0044 (Código 81657)
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Vistos.

Inicialmente, é preciso lembrar o disposto nos artigos 291 e 292 do Código 

de Processo Civil:

 “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível.

 Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será: ... VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que 

os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver 

pedido subsidiário, o valor do pedido principal... § 3º O juiz corrigirá, de 

ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes”.

 No caso concreto, a parte embargante pretende liberar da constrição o 

imóvel de matrícula nº 4.295 do CRI de Primavera do Leste/MT, penhorado 

na execução extrajudicial de Cód. 81657, avaliado em R$ 197.636,41, 

conforme Boletim de Cadastramento Imobiliário de fl. 23, ou liberar da 

constrição a fração ideal de 50% do imóvel, correspondente à sua 

meação, uma vez que é cônjuge do executado Cleocir Bugoni.

Assim, considerando o valor da avaliação do imóvel, DETERMINO, de 

ofício, a retificação do valor da causa para R$ 197.636,41 (cento e 

noventa e mil e seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos).

 Defiro, por ora, os benefícios da justiça gratuita.

 Outrossim, postergo a análise do pedido liminar para após a juntada de 

comprovante de residência em nome da requerente e/ou cônjuge, bem 

como demais documentos que demonstrem o alegado, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83933 Nr: 4212-56.2017.811.0044

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quely Aparecida Mendes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Divino Borges Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de imissão provisória na posse e 

expedição de mandado de busca e apreensão.No mais, indefiro o pedido 

de inclusão no polo passivo da ação da Sra. Leni Geni Gobbo (fls. 23/24), 

vez que é pacifico na jurisprudência que o reconhecimento da união 

estável em sede de inventário somente é possível quando esta puder ser 

comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do 

processo, ao contrário, devem ser resolvidas por meio de ação própria, 

conforme estabelece o artigo 612 do Código de Processo 

Civil.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65332 Nr: 2848-20.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 Vistos.

Dê-se vista as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias se manifestarem 

nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72161 Nr: 2496-28.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Jose Vigolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gomes Jardim Neto, Maria Bernadete 

Feresin Jardim, Marcos Gonçalves Gomes, Margarete Feresin Gomes, 

Marco Antonio Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Landolfo Vilela Garcia Júnior - 

OAB:4352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janice Terezinha Andrade 

da Silva - OAB:18192-A/MT, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:18192/A, Joder Bessa e Silva - OAB:17779, Juliana Rodrigues 

Bessa - OAB:18278, Maraísa Fonseca Zancheta - OAB:17310, Weldri 

Braga Mestre - OAB:335546/SP, Wellington José de Oliveira - 

OAB:243806/SP

 Vistos.

Acolho o pedido de suspensão formulado pelas partes pelo período de 90 

(noventa) dias, conforme solicitado.

Decorrido o prazo intime-se as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestarem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 9599 Nr: 516-03.2003.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Sergio Ferreira Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ormindo Soares Silva, Manoel da Silva, Otaniel 

Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Vicente Novaczyk - 

OAB:3391-A/MT, Edson Teles de Figueiredo Junior - OAB:8896/MT, 

Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas será rateada por ambas as partes. Sem honorários 

advocatícios, diante da convenção das partes.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76221 Nr: 86-60.2016.811.0023

 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: LUCIANA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87061 Nr: 3667-49.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS, 

KAIQUE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

Roselucia Rodrigues de Souza - OAB:16071/O

 Vistos em correição. (...) Desse modo, presentes os requisitos inseridos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal, quais sejam: exposição dos 

fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do 

acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas e, ficando 

evidenciados a materialidade delitiva e os indícios de autoria, RECEBO A 

DENÚNCIA de fls. 5-6. Desta feita, nos termos do artigo 56 da Lei de 

Drogas, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

01/03/2018, às 14h50min. Citem-se pessoalmente os acusados, 

cientificando-os de todo o conteúdo da denúncia e da audiência 

designada. Intimem-se as testemunhas arroladas (fls. 6, 124 e 133) e, 

havendo testemunhas residentes em comarca diversa, depreque-se. 

Cientifique-se as partes desta expedição. Atente-se à Secretaria para a 

expedição de mandado de intimação das testemunhas que forem policiais 

civis ou militares, independente da expedição de ofício à Corporação 

Policial para fins de dispensa do serviço, devendo o(a) Oficial(a) se 

proceder a intimação pessoal das referidas testemunhas. Oficie-se com 

urgência à Unidade Prisional solicitando a escolta dos réus para a 

audiência designada. Atente-se à Senhora Gestora para a intimação da 

Defensoria Pública com antecedência. Outrossim, quanto ao 

questionamento da defesa acerca do laudo pericial, determino à Gestora 

que certifique nos autos a impressão da perícia de fls. 48 diretamente do 

site Politec-online, sem falhas ou supressão de dados. Determino à 

Secretaria que junte aos autos a Folha de Antecedentes Criminais dos 

réus a ser extraída do Sistema Apolo. Oficie-se à POLITEC solicitando o 

laudo definitivo. Intime-se a advogada constituída acerca da audiência e 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos instrumento 

procuratório. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se com urgência 

expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, 02 de fevereiro de 2018. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69974 Nr: 3316-81.2014.811.0023

 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

 PARTE AUTORA: AURILEIDE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 AURILEIDE PEREIRA DA SILVA em face 

de FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, reconhecendo a ilegitimidade de parte 

ativa.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.13).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se. Diligências 

necessárias.Peixoto de Azevedo/MT, 06 de fevereiro de 2018. Evandro 

Juarez RodriguesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71309 Nr: 514-76.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN APARECIDA STRAPASSON, JUCELIO BACON, 

VALDECIR NORONHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ALVES DA SILVA, LUCELITA 

MATOS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12937, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não há 

comprovação de que os autores sofrerão prejuízos pessoais e de seus 

familiares em razão do recolhimento das custas. Além disso, conforme 

narrado na inicial, o imóvel reivindicado pelos autores está localizado em 

uma zona urbana valorizada da cidade de Peixoto de Azevedo/MT, sendo 

os autores assistidos por advogado particular.Sem prejuízo, determino:I - 

Intimem-se os Autores para efetuarem o pagamento das custas 

processuais, no prazo de 10 [dez] dias, sob pena de indeferimento da 

inicial.Recolhidas as custas processuais, cumpridos os atos acima, 

venham-me os autos conclusos, para decidir sobre os pedidos iniciais.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 15/2018-DF

O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Pontes e Lacerda - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 CONCEDER à servidora Lígia Magna Silva e Machado dos Reis , Analista 

Judiciária, matrícula 9895, 90 (noventa) dias de Licença prêmio, relativo ao 

quinquênio de 09/11/2012 a 09/11/2017, condicionando o usufruto à 

conveniência do serviço.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos – Divisão de Cadastro de Pessoal de 1ª Instância do Tribunal de 

Justiça.

 Pontes e Lacerda, 06 de fevereiro de 2018

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 13/2018-DF

O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Pontes e Lacerda - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 Conceder ao servidor Elias Mendes Coelho, Técnico Judiciário, matricula 

2736, 03 (três) meses de licença-prêmio, relativa aos qüinqüênios de 

28/10/2012 a 28/10/2017, nos termos do art. 109 da Lei Complementar nº 

04/90, condicionando o usufruto à conveniência do serviço.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos – Divisão de Cadastro de Pessoal de 1ª Instância do Tribunal de 

Justiça.

 Pontes e Lacerda, 06 de fevereiro de 2018.

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 22773 Nr: 2122-28.2004.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Whesley Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Central de Abastecimento e Vendas das 

Assoc. Trab.Unidos MT., NATALIA C. SHICHINOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Hilde J. Melo Silva - 

OAB:8228/MT, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DO TEOR DO r. DESPACHO ABAIXO 

TRANSCRITO: Trata-se de exceção de pre-executividade proposta pelo 

executado alegando, dentre outros fundamentos, excesso na execução, 

vez que o bem avaliado quandoi da adjudicação estaria fora do parâmetro 

do mercado.

Perícia realizada às fls.385/393.

Diante do parecer técnico realizado nos autos pela expert restou 

evidenciado o excesso de execução vez que o valor do bem adjudicado 

na presente execução foi em quantia bem abaixo daquela apontada pela 
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Sra. Perita.

Desta forma, ACOLHO a exceção de pré-executividade e determino que o 

adjudicante/exequente proceda ao depósito da diferença no prazo de 05 

dias, sob pena de multa que ora fixo em R$50.000,00 (cinquenta mil reais)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145697 Nr: 5994-94.2017.811.0013

 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: Alonson Bezerra lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 119274 Nr: 3280-98.2016.811.0013

 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: Rosalina Simples Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 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.: 128847 Nr: 7611-26.2016.811.0013

 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: Manoel de Oliveira Coelho

 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 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.: 137285 Nr: 2525-40.2017.811.0013

 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: Terezinha Pereira dos Santos

 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 que o recurso juntado aos Autos é tempestivo, sendo assim , 

abro vista à parte autora para apresentar contrarazões.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158649 Nr: 12195-05.2017.811.0013

 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: MJRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA LOURDES RODRIGUES DE LIMA, 

Filiação: Adelaide Bsipo Tasso e Belarmino Tasso, data de nascimento: 

07/07/1964, natural de Iraí-RS, casado(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... As partes casaram em 14 de abril de 1984, 

conforme certidão de casamento anexa. Estão separados de fato desde 

1988 e não desejam reconstruir a vida em comum. Tiveram duas filhas, 

sendo todas maiores, estando a mais nova com 32 anos. Não têm bens a 

serem partilhados. 2. Do direi to 2.1 Do divórcio Com fulcro no atual artigo 

226, §6º, da Constituição Federal, em sua redação dada pela Emenda 

Constitucional nº. 66/10: “o casamento civil pode ser dissolvido pelo d i vó 

r c io . ” Dessa forma, não havendo qualquer requisito para que o divórcio 

seja decretado que não a própria vontade da parte, e não havendo mais 

interesse do autor em manter o vínculo matrimonial com a requerida, outra 

medida não resta senão a decretação do divórcio entre as partes. 

Ademais, quanto a citação da requerida, o autor não convive com ela há 

quase 30 anos, razão pela qual, após esgotadas as providências 

previstas no art. 256, §3º, do CPC, requer seja o ato realizado por edital....

Despacho/Decisão: Recebo a inicial;Defiro AJG;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.

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.

Pontes e Lacerda, 06 de fevereiro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 115673 Nr: 2115-16.2016.811.0013

 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: LdNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

14h00, 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.: 146376 Nr: 6326-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 
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C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada de 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146880 Nr: 6548-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuíno Gomes Filho, Jesuino Gomes Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Zafino Isidoro Ferreira 

Gomes - OAB:12.794/B, Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada de 

carta precatória em Ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160947 Nr: 864-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFECT COSMETICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A falta de regular preparo configura ausência de pressuposto de 

constituição válida e regular do processo, sendo imperativa a extinção do 

feito na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil, independente de 

intimação pessoal da parte.

O não recolhimento das custas iniciais leva a extinção do processo.

Posto isto, Julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos 

dos arts. 290 c/c 485, IV, do Código de Processo Civil.

Arquive-se, com baixa na distribuição.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 87124 Nr: 4807-90.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Maia Nogueira, Valéria Maria Nobre de Freitas 

Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Garcia Silva, Aurora Silva, Marcelo 

Benvindo de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que verificando os autos constatei que o mandado de citação 

para o requerido Marcelo foi expedido em por duas vezes sendo em 

06/10/2015 e 20/04/2016 e somente distribuído para o oficial de justiça em 

24/01/2017, sendo intimado o mesmo por duas vezes conforme certidão 

datada de 09/05/2017 e 29/08/2017 e até a presente data não foi 

devolvido em cartório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 81491 Nr: 3661-48.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAURI ALVES MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda, Banco 

do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, Luciano Joanucci Motti - OAB:7832, Rodrigo Sampaio 

de Siqueira - OAB:9259/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Intimação das partes para manifestarem acerca da penhora on-line 

realizada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89665 Nr: 1465-37.2014.811.0013

 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: Fabio Jacobs Dias, Graziela Aparecida Santello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Ferreira da Silva, Katiana Melo de 

Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 153716 Nr: 9739-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Divanira Niemens Leal, Amarildo Niemem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flamínia dos Santos Niemic, Sirley Santos 

Niemic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o número do celular constantes nos autos não foi 

atendido pela solicitante, com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 02 de 

maio de 2018, as 15 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 157836 Nr: 11772-45.2017.811.0013

 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: KAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o número do celular constantes nos autos não foi 

atendido pela solicitante, com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 02 de 

maio de 2018, as 14 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 97020 Nr: 832-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Badziak, Ana Elma Rodrigues
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERMONT PALACE HOTEL LTDA-ME , Jean 

Peter Nascimento dos Santos, Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Intimo o douto advogado da parte autora para juntar aos autos a guia 

eletrônica de depósito de diligência de oficial para que a central de 

mandados possa localiza-lo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160299 Nr: 590-28.2018.811.0013

 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: Jacira Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, sendo assim 

abro vista a parte autora para impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 160830 Nr: 815-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o número do celular constantes nos autos não foi 

atendido pela solicitante, com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 03 de 

maio de 2018, as 14 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 161320 Nr: 1031-09.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:13077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o número do celular constantes nos autos não foi 

atendido pela solicitante, com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 03 de 

maio de 2018, as 15 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160312 Nr: 592-95.2018.811.0013

 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: ANEZIA DE FATIMA VIEIRA

 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:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista para a parte autora impugnar

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 24406 Nr: 3742-75.2004.811.0013

 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: Carmelo Mancílio, Aparecida Barbosa de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Rodoviário Conquista, Moisés 

Gomes Coutinho Filho, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A

 Autos do processo nº 3742-75.2014.811.0013

Código nº 24406

Vistos em correição.

CARMÉLIO MANCÍLIO e APARECIDA BARBOZA DE BRITO, ambos 

qualificados nos autos, ajuizaram ação indenizatória contra TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO CONQUISTA (EXPRESSO COUTINHO), também qualificada 

nos autos.

Aduzem os autores, que em 26 de março de 2004 trafegavam a bordo de 

bicicleta em via pública do Município de Pontes e Lacerda, quando 

preposto da requerida que conduzia caminhão de sua propriedade, agindo 

de maneira imprudente, atropelou-os. Detalham que em virtude do acidente 

automobilístico sofreram diversos ferimentos e danos materiais devido a 

gastos médico-hospitalares e pela avaria ocasionada na bicicleta do autor. 

Afirma o requerente Carmélio que se encontra incapacitado para o 

trabalho, motivo pelo qual requer seja a requerida condenada ao 

pagamento de pensão mensal correspondente ao trabalho outrora por ele 

desempenhado. Ao cabo da exposição, pugnam os autores pela 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por conta do 

dano material experimentado, pensão mensal pela prática do ilícito civil e 

compensação monetária por dano moral.

Juntaram os documentos de fls. 13/60.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 84/101, 

oportunidade em que ofertou de denunciação da lide em face de BRASIL 

VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. E, quanto à defesa de mérito, 

afirma a requerida que o infortúnio deu-se exclusivamente por culpa dos 

requerentes, que teriam atravessado a frente do motorista, dando causa, 

portanto, ao acidente.

A requerida defende, ainda, que diversos documentos colacionados aos 

autos pelos autores com o intuito de comprovar os gastos com 

medicamentos, não guardam pertinência com os ferimentos 

experimentados, na medida em que representam gastos com a aquisição 

de anticoncepcional e vermífugo, por exemplo.

No que tange ao pedido de indenização por dano material (lucro 

cessante), afirma a requerida que na época do acidente o autor não 

estava trabalhando. Portanto, por não possuir renda o pedido deve ser 

julgado improcedente.

Em relação è pretensão de compensação monetária por dano moral, a 

requerida reitera a alegação de que o preposto não atuou com culpa e 

que, portanto, não deve ser condenada ao pagamento de indenização, 

além de tecer comentários sobre os critérios utilizados para o arbitramento 

de eventual condenação.

Por fim, subsidiariamente requer seja reconhecida a culpa concorrente 

dos autores, caso não seja acolhida a tese principal da defesa, que 

consiste na culpa exclusiva dos requerentes.

Juntou os documentos de fls. 102/114.

Réplica às fls. 124/130.

Com a citação da litisdenunciada, aportou nos autos contestação às fls. 

149/169, arguindo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva dos 

autores, que os documentos trazidos aos autos com o intuito de 

comprovar a ocorrência de dano material não guardam qualquer relação 

com os fatos descritos na exordial, que nada é devido ao ator a título de 

pensionamento por ato ilícito, uma vez que ele (requerente) não exercia 

qualquer atividade remunerada na época do acidente.

Arguiu a preliminar de ausência de interesse de agir, em decorrência da 

falta de formulação administrativa do pedido de pagamento da 

indenização.

No mais, requer a litisdenunciada que sejam observadas as disposições 

contidas no contrato de seguro na eventualidade de ser o pedido inicial 
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julgado procedente.

Trouxe aos autos os documentos de fls. 170/275.

O feito foi saneado às fls. 290/293.

Às fls. 327/331 aportou nos autos carta precatória devidamente cumprida.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 2 de abril de 2008 

(fls. 332/337), foram inquiridas duas testemunhas.

Às fls. 353/354 aportou nos autos laudo médico-pericial.

Em decisão encartada às fls. 381/382, converteu-se o rito sumário em 

ordinário e se determinou a complementação do laudo pericial.

O exame pericial foi complementado à fl. 413.

À fl. 424 determinou-se a realização de novo exame médico-pericial, além 

da expedição de ofícios a órgãos públicos.

Em respostas aos ofícios expedidos, aportaram nos autos os documentos 

de fls. 451/535.

Com a designação de nova data e horário para a realização de perícia (fl. 

646), expediram-se cartas de intimação (fls. 647/649).

À fl. 658 declarou-se a perda da prova pericial, decisão posteriormente 

abarcada pela preclusão em virtude da ausência de interposição do 

recurso cabível. Por meio do mesmo édito judicial, as partes foram 

intimadas para que apresentassem suas alegações finais.

Na sequência, somente a requerida e a litisdenunciada apresentaram 

alegações finais em forma de memoriais escritos às fls. 677/687 e fls. 

688/691.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passa-se à análise da 

questão de fundo da demanda.

DA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL:

Maria Helena Diniz aponta a existência de três elementos, a saber: a) 

existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, 

isto é, que se apresenta como um ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa 

como fundamento da responsabilidade civil há o risco; b) ocorrência de um 

dano moral ou patrimonial causado à vítima; c) nexo de causalidade entre 

o dano e a ação, o que constitui o fato gerador da responsabilidade. Já 

Carlos Roberto Gonçalves aponta quatro pressupostos da 

responsabilidade civil: a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) 

relação de causalidade; d) dano. Por sua vez, Sérgio Cavalieri Filho prega 

que são três os elementos: a) conduta culposa do agente; nexo causal; c) 

dano.

Desse modo, a despeito de a doutrina atribuir nuances distintos aos 

elementos caracterizadores da responsabilidade civil, prevalece o 

entendimento de que para que nasça o dever de indenizar, deve-se 

verificar a presença de: a) uma conduta humana; b) da culpa genérica ou 

“lato sensu”; c) do nexo de causalidade e; d) do dano ou prejuízo.

Sendo assim, destrinchando-se o caso ora submetido a exame, 

constata-se a existência da conduta da requerida, materializada na ação 

protagonizada por seu preposto consubstanciada na condução do 

automóvel que se chocou com a bicicleta na qual os autores se 

encontravam. Todavia, do exame dos elementos de prova juntados aos 

autos, não é possível se verificar a existência de culpa na conduta do 

empregado da requerida.

Os autores alegam que no dia 26 de março de 2004 conduziam uma 

bicicleta por via pública, quando o preposto da requerida “(...) 

repentinamente, invadiu a contramão, agindo com culpa (...)”.

Porém, da análise das provas não se conclui com a certeza que requer a 

prolação de um decreto condenatório, que a versão apresentada pelos 

autores efetivamente aconteceu.

O único elemento de informação constante dos autos que respalda a 

afirmação tecida na petição inicial, refere-se ao “Auto de Verificação em 

Local de Acidente de Trânsito” de fls. 15/16. Ocorre que aludido 

documento foi elaborado tão somente com base nas declarações vertidas 

pelos autores e por seu filho, que declararam em fase pré-processual que 

os mesmos não teriam atravessado na frente do caminhão conduzido por 

preposto da requerida (“vide” fls. 22/24).

Lado outro, nenhuma das testemunhas inquiridas na etapa judicial soube 

detalhar com precisão de que maneira ocorreu o acidente.

Nesse sentido, GILDO MARQUES DE ARRUDA detalhou: “(...) Que as 

vítimas trafegavam no sentido correto da direção, contudo não se recorda 

se estavam na margem da rodovia ou mais para o meio da pista (...)” – 

“vide” fl. 334.

A testemunha NELSON LUIZ REGIANI, ouvido por meio de carta precatória 

(fl. 331), informou que “(...) eu cheguei no local a coisa já estava feita. Fui 

o primeiro a chegar no local depois do acidente. Acho que foi o homem da 

bicicleta que na frente, eu não vi, mas acho que foi isso. Também acho 

que o motorista tentou tirar deles pelo jeito que o caminhão estava 

atravessado (...)”.

Já a testemunha Jorge Luiz dos Santos, nada soube informar sobre o 

ocorrido (fl. 392).

Assim sendo, para sustentar a narrativa constante da exordial existem 

somente as declarações prestadas pelos autores e por seu filho na etapa 

extrajudicial, bem como a oitiva do filho dos autores na etapa judicializada 

(fl. 336). No entanto, as declarações vertidas por Diego Barbosa Mancilio 

(filho dos autores) devem ser analisadas com ressalvas, considerando a 

disposição legal existente no art. 405, §4º, do Código de Ritos vigente à 

época da produção da prova.

Em suma, para a necessária confirmação judicial da versão contida na 

petição inicial existem somente os depoimentos de duas testemunhas, 

sendo que uma delas (Gildo Marques de Arruda) afirmou que não se 

recordava de detalhes sobre o acidente; enquanto que a outra (Nelson 

Luiz Regiani) declarou que acreditava que o autor Carmélio Mancílio teria 

atravessado a frente do caminhão.

Por conseguinte, analisando-se em conjunto as provas existentes nos 

autos, a comprovação da culpa do preposto da requerida mostra-se 

extremamente frágil ante as versões distintas apresentadas pelas partes 

e a ausência de uma prova segura a corroborar a versão apresentada 

pelos autores.

Em sendo assim, a jurisprudência é farta no sentido da improcedência do 

pedido quando a prova dos fatos constitutivos do direito dos autores 

apresenta-se dúbia. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO 

RECURSO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA 

(SENTENÇA CITRA PETITA OU INTRA PETITA E AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO) - REJEIÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO 

AUTOMÓVEL PARTICULAR E ÔNIBUS - ALEGAÇÕES INICIAIS NÃO 

COMPROVADAS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO, DA 

CULPA E DO NEXO CAUSAL - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333, INCISO I, 

DO CPC - DESATENDIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se 

falar em ausência de requisito formal, qual seja, a assinatura no recurso 

de apelação, se tal requisito foi satisfeito de forma digital, pelo Sistema 

PEA. Portal Eletrônico do Advogado, em conformidade com o art. 1º, § 2º, 

inciso II, da Lei nº 11.419/2006 e Provimento nº 26/2014/CM. Se o julgador 

a quo julgou improcedente a ação, por entender que o autor não 

comprovou que os danos alegados guarda nexo de causalidade atribuído 

ao condutor do veículo da empresa requerida, não há dizer que a 

sentença deixou de apreciar um ponto da petição inicial - indenização por 

dano material -, não sendo o r. decisum citra petita ou intra petita. 

Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por ausência de 

fundamentação, se o julgado decidiu de forma clara as razões de fato e 

de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada 

pela parte. Para o reconhecimento da obrigação de indenizar é necessária 

a efetiva demonstração do dano, da culpa e do nexo causal, nos termos 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil - circunstância que não restou 

configurada na hipótese. Assim, se a parte autora não comprovou 

efetivamente, por outros meios de prova (pericial, testemunhal, etc.), que 

os danos ocorridos em seu veículo foram causados por culpa do 

funcionário da empresa/requerida, sendo certo que na certidão de 

acidente de trânsito apenas constam narrativas das próprias partes 

envolvidas no sinistro, com versões contraditórias da colisão, há que ser 

mantida a sentença de improcedência do pedido inicial.” (Apelação nº 

0006556-29.2011.8.11.0041, 2ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Marilsen 

Andrade Addario. j. 11.02.2015, DJe 16.02.2015)

“ACIDENTE DE VEÍCULO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CHOQUE LATERAL 

ENVOLVENDO VEÍCULOS QUE SEGUIAM NA MESMA DIREÇÃO. DINÂMICA 

DO FATO NÃO DEMONSTRADA SUFICIENTEMENTE. AUTOR QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ARTIGO 333, I, DO CPC. VERSÕES 

CONFLITANTES.  RECURSO PROVIDO.”  (Ape lação nº 

0013536-06.2013.8.26.0008, 36ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. 
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Walter César Exner. j. 31.03.2016).

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INCONCLUSIVO E 

MERAMENTE DESCRITIVO DA VERSÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA 

DE PROVA TESTEMUNHAL CONCLUSIVA. FRAGILIDADE DAS PROVAS 

PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ONUS PROBANDI. INTELIGÊNCIA DO ART. 

333, INCISO I, DO CPC. Havendo conflito entre as versões defendidas 

pelas partes envolvidas no sinistro e carente de provas o caderno 

processual para aferir a culpa, a improcedência do pedido é à medida que 

se impõe, ante o descumprimento do dever imposto no art. 333, inciso I, do 

CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº 2014.074816-5, 2ª 

Câmara de Direito Civil do TJSC, Rel. Gilberto Gomes de Oliveira. j. 

10.12.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO LATERAL EM 

RODOVIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO RÉU PELO 

ACIDENTE - VERSÕES DIVERGENTES ACERCA DA DINÂMICA DO EVENTO 

- AINDA QUE NÃO SE POSSA RECONHECER A CULPA DA AUTORA, 

TAMBÉM NÃO FICOU DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DO RÉU - 

FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO - ART. 333, INC. I 

DO CPC - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Processo nº 

1404077-6, 9ª Câmara Cível do TJPR, Rel. José Augusto Gomes Aniceto. j. 

17.09.2015, unânime, DJ 01.10.2015).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA. COLISÃO ENTRE CAMINHONETE E 

CAMINHÃO. Os elementos de prova juntados aos autos não permitem 

concluir, com certeza, acerca da culpa do embargado para o acidente de 

trânsito, mostrando-se inviável a sua condenação ao ressarcimento dos 

prejuízos invocados pela parte adversa. Confirmação da decisão que deu 

provimento à apelação para julgar improcedente o pedido. EMBARGOS 

INFRINGENTES REJEITADOS, POR MAIORIA. (Embargos Infringentes nº 

70067181073, 6º Grupo de Câmaras Cíveis do TJRS, Rel. Pedro Luiz 

Pozza. j. 20.11.2015, DJe 24.11.2015).

PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, ESTÉTICO E LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO. 

INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. CAUSA DO SINISTRO 

CONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE RETORNO PROIBIDO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR, NOS TERMOS 

DO INCISO I DO ART. 333 DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA 

NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - 

Contrarrazões apresentadas fora do prazo legal, razão pela qual não 

foram apreciados os argumentos nela expostos. 2 - As partes 

apresentaram versões diversas acerca da causa do acidente de trânsito 

com uma testemunha para cada lado e, sendo ônus do autor provar o fato 

constitutivo de seu direito (art. 333, I, CPC), conclui-se pela ausência de 

prova capaz de demonstrar, com juízo de certeza, a conduta determinante 

do sinistro a fim de apontar a responsabilidade subjetiva de uma pessoa 

determinada. 3 - Inexiste conduta processual dolosa a ensejar 

condenação por litigância de má-fé 4 - Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (Apelação nº 00011139520118140049 (147943), 1ª Câmara Cível 

Isolada do TJPA, Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. j. 29.06.2015, DJe 

02.07.2015).

Desta maneira, não tendo os autores se desincumbido do ônus imposto no 

art. 373, inciso I, do NCPC, a improcedência dos pedidos contidos na 

exordial é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno os autores no 

pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários 

advocatícios no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com espeque no 

art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a 

IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em 

decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol 

dos autores, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

INTIMEM-SE via DJE.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 5 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 51492 Nr: 2531-28.2009.811.0013

 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: João Victor Silva-Menor, Sulamita Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wudson Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A

 Autos do processo nº. 2531-28.2009.811.0013

Cód. nº. 51492

Vistos em correição.

Antes de analisar o pedido de desarquivamento dos autos, INTIME-SE a 

causídica, via DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a 

procuração ou substabelecimento em seu favor.

Decorrido o prazo encimando e inexistindo manifestação, o que deverá 

ser certificado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo, independentemente de novo despacho.

Pontes e Lacerda, 5 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 24563 Nr: 3910-77.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente e dos Rec. Nat. 

Ren. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eoropedes Basanulfo Nelo Carola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEMAR MORAES ROSA - 

OAB:2056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Processo nº. 3910-77.2004.811.0013

Código nº. 24563

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que o executado, ao figurar na qualidade 

depositário do bem penhorado e posteriormente arrematado em leilão 

judicial (fls. 118, 133 e 134), mesmo ciente da constrição que recaiu sobre 

o bem, vendeu a coisa a terceiros, cujo fato foi certificado nos autos pelo 

oficial de justiça (fl. 158).

Logo, a despeito de ser devidamente intimado para entregar a coisa ao 

arrematante, o executado foi advertido acerca das penalidades que lhe 

poderiam ser impostas por ocasião do descumprimento da obrigação.

Diante disso, o procedimento adotado pelo devedor constitui ato 

atentatório à dignidade da justiça, consoante se infere da leitura do 

parágrafo único do art. 161 c.c. inciso II do art. 772, ambos do Código de 

Processo Civil, uma vez que resistiu de forma injustificada à ordem judicial.

Isto posto, FIXO multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do 

débito em execução, a ser revertido em proveito do exequente.

DETERMINO que a secretaria promova contato com a leiloeira 

informando-se para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar a restituição do 

valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) que recebeu por 

ocasião da arrematação do bem efetivada em favor de Fabiano Venturoli 

Custodio, CERTIFICANDO-SE nos autos.

INTIME-SE o arrematante, Fabiano Venturoli Custodio, por meio de carta 

com aviso de recebimento, observando-se o endereço indicado na fl. 154, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar seus dados bancários.

Com a resposta, independentemente de nova conclusão, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento dos valores relativos à arrematação do bem e a 

título de comissão pago à leiloeira em favor do arrematante.

OFICIE-SE ao Ministério Público Federal, encaminhando-se cópia integral 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 464 de 709



dos autos, para adotar as providências que entender necessárias, bem 

como em relação a eventual responsabilidade penal do executado.

INTIME-SE o executado, por meio de seu advogado, via DJE.

INTIME-SE o exequente, por meio de remessa dos autos, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos a planilha atualizada do débito, sob pena 

de arquivamento.

Por fim, PROMOVA-SE a conclusão dos autos para análise do pleito 

constritivo deduzido pelo exequente nas folhas retro.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65905 Nr: 1949-23.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dair Farias, Wagner Camargo Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1949-23.2012.811.0013

 Código nº. 65905

Vistos em correição.

INDEFIRO, por ora, o pleito relativo à intimação por edital da cônjuge do 

executado (fl. 95).

PROCEDA-SE a pesquisa em nome da cônjuge do executado Dair Farias, 

cuja qualificação se encontra na fl. 95, via sistema informatizado 

BacenJud 2.0, Infojud, Renajud e Siel.

Com a resposta, na hipótese de serem localizados endereços diversos 

dos diligenciados nos autos, EXPEÇA-SE mandado de intimação.

Inexistindo novos endereços, INTIME-SE Azenilde Rodrigues Moreira, por 

edital, acerca da penhora do imóvel realizada nos autos.

Por fim, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento 

do feito, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Pontes e Lacerda/MT, 12 de janeiro de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84428 Nr: 1926-43.2013.811.0013

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dair Farias, Azenilda Rodrigues Moreira Farias, 

Luiz Antonio Brancher, Gilzaine Novais Souza Brancher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Sarah Caroline Mendes Pinheiro - OAB:16008

 Autos do processo nº 1926-43.2013.811.0013

Código nº 84428

Vistos em correição.

A COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE–MT moveu a 

presente AÇÃO PAULIANA contra DAIR FARIAS, AZENILDE RODRIGUES 

MOREIRA FARIAS, LUIZ ANTÔNIO BRANCHER e GILZAINE NOVAIS DE 

SOUZA BRANCHER objetivando a declaração de anulabilidade da venda 

de um imóvel.

 A decisão de fls. 95/100 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para 

fazer constar na matrícula do imóvel objeto do litígio a existência da 

presente ação.

Citados os réus, Luiz e Gilzaine, a contestação foi juntada nas fls. 

119/126, juntamente com documentos (fls. 127/147), oportunidade na qual 

aduziram, em apertada síntese, que à época da aquisição do imóvel não 

identificaram nenhum registro que pudesse implicar no desfazimento do 

negócio realizado.

Argumentam que, à época, já havia sido cancelado o arresto pelo AV- 

15/1.528 e a averbação premonitória foi baixada pela extinção do 

processo 254/2012 de código 65.907 que tramitou na 3ª Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda.

Diante disso, afirmam ser terceiros de boa-fé, requerendo a 

improcedência do pedido inaugural.

Impugnação à contestação nas fls. 149/150.

 A audiência de conciliação designada restou infrutífera (fl. 159).

Por sua vez, os demais réus ofertaram contestação e documentos nas fls. 

193/196 e 197/202, respectivamente, suscitando, irregularidade de 

representação, diante do fato de que a autora juntou aos autos cópia 

reprográfica do instrumento de mandato.

No mérito, asseverou que o pedido é improcedente diante da falta de 

demonstração da existência de outros bens nos autos em apenso em 

nome dos executados pelo exequente. Além disso, argumentou que o 

executado, Dair, possui outro imóvel penhorado que, inclusive, já foi 

penhorado.

 Ao fio do exposto, requereu a condenação da autora nos ônus de 

sucumbência.

 Impugnação à contestação às fls. 206/207.

 É o relatório, no essencial. DECIDO.

 O feito comporta julgamento antecipado do mérito, conforme o estado do 

processo, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

Justifica-se, pois, em razão das questões suscitadas e controvertidas nos 

autos constituírem matérias que prescindem da produção de prova não 

documental, motivo pelo qual conheço diretamente do pedido, uma vez que 

a matéria “sub judice” não demanda a produção de outras provas, senão a 

análise das que se encontram juntadas aos autos - provas documentais -.

 A esse respeito, oportuna é a orientação do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça:

 “O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há 

cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a 

produção de prova (art. 330, I, do CPC), mediante a existência nos autos 

de elementos hábeis para a formação de seu convencimento” (STJ; Rel. 

Min. HERMAN BENJAMIN; j.05/12/13; AgRg no AREsp 423659).

 No mesmo sentido:

 “...Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte Superior, 'a tutela 

jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que 

possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões 

determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que 

deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em 

direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de 

defesa pelo julgamento antecipado da lide' e que 'o magistrado tem o 

poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização 

de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o 

acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante 

para nortear e instruir seu entendimento' (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. 

Vicente Leal, DJ de 17/05/99)” (STJ; Rel. Min. JOSÉ DELGADO; j.13/09/05; 

AgRg nos EDcl no Ag 664359).

I. DA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO.

Não se sustenta a irregularidade de representação da autora pela 

apresentação de cópia reprográfica do instrumento de mandato.

A irregularidade de representação é vício sanável não sendo capaz de 

acarretar, de plano, a extinção do processo, uma vez que o ordenamento 

processual civil possibilita ao juiz suspender o curso do processo e 

designar prazo para que seja sanado o vício existente.

Entretanto, tal medida é despicienda, considerando-se o fato de que a 

autora já apresentou o instrumento de mandato original na fl. 94.

Isto posto, REJEITO a preliminar de defeito de representação (NCPC, art. 

337, IX).

II. DO MÉRITO.

Pretende a autora a anulação do negócio jurídico de compra e venda do 

imóvel urbano descrito como Lote nº. 01, Quadra nº. 30, e registrado no 

CRI de Pontes e Lacerda sob o nº. 1.528. Sustenta a requerente que é 

credora dos requeridos Dair e Azenilde, e que os mesmos teriam alienado 

o imóvel acima descrito para os demais requeridos, com o único propósito 

de desfalcar seu patrimônio e como isso frustrar o pagamento da dívida 

que a requerente procura receber.

Com o intuito de sustentar seu pedido, a autora alega que o imóvel foi 

vendido por um valor aquém do real, além de existir na matrícula do imóvel 

registro de execução em trâmite, o que demonstra a ciência dos 
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correqueridos Luiz e Gilzaine acerca do estado de insolvabilidade dos 

demais réus, o que caracterizaria a fraude contra credores.

Pois bem. De início cumpre ressaltar que aquele que pretende anular 

negócio jurídico sob a alegação da ocorrência de fraude contra credores, 

deverá provar a existência de dois elementos, quais sejam: objetivo 

(eventus damni) que se refere a atuação em prejuízo aos credores, 

devendo o interessado comprovar o nexo causal entre o ato do devedor e 

o seu estado de insolvência e o elemento subjetivo (consilium fraudis) que 

define a manifesta intenção de prejudicar credores.

No que pertine ao primeiro elemento (eventus damni), a autora deixou de 

trazer a estes autos prova de que os requeridos Dair e Azenilde 

tornaram-se insolventes em decorrência da alienação do imóvel objeto da 

matrícula nº. 1.528.

Isto porque, a despeito de mencionar a existência de ação de execução 

por quantia certa deflagrada contra os alienantes, não existe nos 

presentes autos comprovação de que os mesmos não detêm outros bens 

passíveis de penhora, algo que poderia ser comprovado, por exemplo, 

mediante a juntada de certidão de oficial de justiça declarando a 

inexistência de bens penhoráveis ou de decisão que tenha determinado o 

arquivamento de execução pela não localização de bens.

Todavia, não existe qualquer prova nos autos nesse sentido. A autora 

limita-se a alegar que os compradores tinham conhecimento da situação 

de insolvência dos vendedores e que a despeito disso celebraram o 

negócio jurídico sobre o qual pesa a pecha de fraudulento.

Assim sendo, o primeiro requisito para o reconhecimento de fraude contra 

credores não foi preenchido pela autora, uma vez que não comprovou nos 

autos a situação de insolvência dos vendedores, nos termos do art. 158, 

“caput”, do CC/2002.

No mais, a menção de que o negócio jurídico foi celebrado por um preço 

aquém do real valor do bem não se mostra suficiente para a comprovação 

do “consilium fraudis”.

Nesse quadrante, a autora sustenta sua alegação com base em avaliação 

realizada por oficial de justiça que teria avaliado o imóvel em R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais) em 17 de agosto de 2012 (vide fls. 77/84 

– R-13).

Todavia, da simples leitura dos registros existentes na certidão do imóvel 

verifica-se que os vendedores adquiriram o mesmo em 19 de junho de 

2008 pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - conforme R-5 -, e o 

venderam em 24 de agosto de 2008 por R$ 93.452,44 (noventa e três mil, 

quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), nos 

termos do R-17.

Logo, pode-se concluir que os valores pelo quais o imóvel foi negociado 

ao longo do tempo guardam pertinência, de modo que não se sustente a 

alegação de que o bem teve seu preço maliciosamente diminuído com o 

intuito de frustrar o pagamento da dívida dos requeridos Dair e Azenilda.

A jurisprudência é reiterativa no sentido de que o ônus de comprovar a 

ocorrência da fraude contra credores compete ao autor da ação pauliana, 

que dele deve se desincumbir de maneira cabal. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PAULIANA - ALEGADA FRAUDE CONTRA 

CREDORES - PLEITO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO 

ENTRE OS RÉUS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AGRAVO RETIDO 

DESPROVIDO - APELAÇÃO: REQUISITOS DA AÇÃO PAULIANA, TAIS 

COMO ESTADO DE INSOLVÊNCIA E CONSILIUM FRAUDIS NÃO 

COMPROVADOS - INOBSERVÂNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A fraude contra credores exige prova do "consilium 

fraudis" (conluio fraudulento) e o "eventus damni" (prejuízo ao credor), no 

momento em que o bem foi vendido a terceiros, devendo ser cabalmente 

demonstrado o estado de insolvência e a anterioridade de crédito. Não 

tendo o apelante cumprido com o ônus do art. 333, I, do CPC, e diante de 

indícios suficientes de que o negócio jurídico foi revestido pela boa-fé, não 

se pode dar guarida ao pleito revocatório se desatendidas as exigências 

do art. 593 do CPC e da Súmula 375 do STJ.” (Apelação nº 

0002635-11.2010.8.11.0037, 2ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião de 

Moraes Filho. j. 14.10.2015, DJe 29.10.2015).

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

espeque no art. 487, I, do NCPC.

Em decorrência do princípio da causalidade e sucumbência, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em 

honorários advocatícios no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos 

reais), com espeque no art. 85, § 2º, inciso I a IV, do Código de Processo 

Civil.

REVOGO a tutela antecipada deferida nas fls. 95/100. OFICIE-SE ao 

Cartório de Registro de Imóveis, respectivo, COMUNICANDO-SE.

DESAPENSEM-SE os autos nº. 1949-23.2012.811.0013.

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

CERTIFIQUE-SE com a ocorrência do trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

TRANSLADE-SE cópia desta sentença e respectiva certidão aos autos em 

apenso.

Por fim, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

INTIMEM-SE via DJE.

Pontes e Lacerda/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119276 Nr: 3281-83.2016.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER GOMES SANTANA, GLORIA BENTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Silva Ferreira, EROMILDA FERNANDES 

FERREIRA, Elias Andrade de Jesus, Geni Beariz de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 Certifico para os fins de direito que, a parte requerida não contestou a 

presente ação, embora devidamente citada, conforme consta às fls. 112, 

decorrendo o prazo previsto na lei. Assim, com amparo no provimento 

56/2007, abrimos vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50596 Nr: 1989-10.2009.811.0013

 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: Evaniria Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 1989-10.2009.811.0013

Cód. nº. 50596

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Segunda Instância de 

Julgamento, a fim de que requeiram o que entender cabível.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e na hipótese de nada ter requerido, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

Pontes e Lacerda, 25 de janeiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 58692 Nr: 4257-03.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Assi Tozzatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazário Joaquim Cayres Júnior-Tabelião do 

Cartório do 2º Ofício.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber dos Santos - 

OAB:19476/0
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 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63122 Nr: 3464-30.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. Ferreira & Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a Exceção de 

Pré-Executividade, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vistas a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85668 Nr: 3281-88.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Medeiros da Silva, Luzia de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde, Fundação Medico Assitencial do Trabalhador Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Autos do processo nº 3281-88.2013.811.0013

Código nº 85668

Vistos em correição.

ADRIANO MEDEIROS SILVA e LUZIA DE OLIVEIRA SILVA, devidamente 

qualificados nos autos, ajuizaram a presente AÇÃO INDENIZATÓRIA em 

desfavor da FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR 

RURAL DE PONTES E LACERDA e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Segundo consta da inicial, os autores conviviam maritalmente e, estando a 

coautora em estado gravídico, cumpriu devidamente o período de 

pré-natal, conforme recomendações médicas, por meio do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Em assim sendo, no dia 9 de março de 2013 compareceu 

à sede da primeira ré, haja vista ter iniciado seu trabalho de parto. Na 

oportunidade, foi-lhe recomendado o parto normal, circunstância que fez 

com que a coautora aguardasse o momento adequado. Assim, fora ela 

admitida ao centro cirúrgico no final da referida data.

Sucede que, ainda conforme os fatos descritos na inicial, o nascituro filho 

dos autores pesava em torno de 4,65kg (quatro quilogramas e sessenta e 

cinco gramas), o que inviabilizaria a realização do parto normal. Também 

em decorrência das dimensões da criança, a exordial prossegue relatando 

que “uma enfermeira, sem a presença de um médico, forçava a barriga” 

da gestante. Por conta destas circunstâncias, “o nascituro nasceu”, 

momento em que lhe foi feita massagem cardíaca. Entretanto, ele veio a 

óbito, fato que teria ocorrido “por negligência e imperícia do corpo médico 

do hospital”.

Dentro deste contexto, requereram os autores pela presente a 

condenação dos réus ao “pagamento de pensão no importe de 2/3 até o 

período em que o falecido completaria 25 anos; e de 1/3 do salário mínimo, 

dos 25 anos até os 65 anos”. Além disso, também pleitearam a 

condenação dos réus ao pagamento de danos morais, em importe 

sugerido no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Com a inicial vieram os documentos de fls. 26/65.

A Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e 

Lacerda foi devidamente citada à fl. 74, tendo apresentado contestação 

às fls. 79-A/84 (acompanhada dos documentos de fls. 85/96). Em sede 

defensiva, asseverou que todo o procedimento relativo ao parto realizado 

na coautora foi supervisionado pelo corpo médico, que a autora havia 

relatado ter sofrido de um aborto anteriormente e que o nascituro (que 

veio a óbito e ensejou o ajuizamento desta demanda) já teria sido retirado 

do útero materno sem sinais vitais. Além do mais, prosseguiu ainda 

dizendo que o procedimento de forçar a barriga da gestante, com a 

finalidade de auxiliar na expulsão do feto do útero é procedimento 

absolutamente normal em tais hipóteses, tratando-se da chamada Manobra 

de Kristeller. Por fim, mencionaram serem desarrazoados os pedidos 

indenizatórios, já que o evento em questão tratou-se de uma fatalidade.

De outro norte, o Estado de Mato Grosso, tendo sido devidamente citado à 

fl. 71, não apresentou resposta (conforme certidão de fl. 105).

A réplica foi trazida à fl. 99.

Realizou-se audiência de instrução às fls. 111/116, oportunidade em que 

foram colhidas as declarações de Adriano Medeiros da Silva e João 

Gomes Soares. Demais disso, também na oportunidade, o juízo converteu 

o julgamento em diligência para que fosse realizado exame pericial, “no 

intuito de esclarecer as circunstâncias e as causas que levaram o óbito 

do filho dos autores”. No entanto, a perícia não pôde ser realizada, nos 

moldes da informação prestada pelo perito à fl. 146.

Em decisão proferida às fls. 148/149vº, novos esclarecimentos do perito 

foram solicitados. Noutro viés, à fl. 153, em observância ao pedido 

expresso dos autores e à dicção do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, houve a inversão do ônus da prova.

As partes, a despeito de terem sido devidamente intimadas para que se 

manifestassem, permaneceram silentes, conforme certidão de fl. 155.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Nos termos do que foi relatado acima, os autores ingressaram com esta 

demanda em juízo objetivando que os danos sofridos, em decorrência do 

óbito de seu filho ainda no ventre materno, lhes fossem ressarcidos por 

parte do Estado de Mato Grosso e da Fundação Médico Assistencial do 

Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda. Com efeito, torna-se salutar que a 

análise da responsabilidade seja realizada de forma pormenorizada, com o 

fito de identificar, em sendo possível, os pressupostos do dever de 

indenizar em relação aos réus.

Com efeito, considerando que a ré Fundação Médico Assistencial do 

Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda, de natureza privada, 

encontrava-se prestando serviço público de saúde, em nome do Estado 

de Mato Grosso, impera na hipótese o disposto no art. 37, § 6º, da 

Constituição da República. Em assim sendo, a responsabilidade de ambos 

os réus detém caráter objetivo, prescindindo da demonstração de culpa 

por parte de seus agentes. Ainda que assim não fosse, “na 

responsabilidade civil do hospital, aplica-se a teoria objetiva em que não há 

a necessidade de se apurar a culpa, bastando a prova do nexo causal 

entre o evento danoso e o dano” (TJMT, Ap 126.166/2012, Desa. Clarice 

Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

21/08/2013, Publicado no DJE 15/10/2013).

Tecidos estes esclarecimentos prévios, conforme ressai da inicial, os 

autores alegam que (i) o nascituro teria nascido com vida e, logo em 

seguida, vindo a óbito por negligência e/ou imperícia por parte do corpo 

médico vinculado aos réus e que tal evento (ii) teria se dado (ii.i) pelo 

elevado peso que o nascituro dispunha e (ii.ii) pela realização de 

procedimento que teria causado danos à saúde do feto (procedimento que 

posteriormente foi identificado como sendo a Manobra de Kristeller).

Todavia, encontra-se incontroverso no feito, nos termos da prova 

documental trazida pelos próprios autores em sua inicial, que os sinais 

vitais de seu filho teriam cessado ainda no ventre materno, de modo que a 

sua retirada do útero se deu quando ele havia sido considerado natimorto. 

Isto se deve ao fato de que houve a lavratura do assento de óbito do 

natimorto, conforme cópia da respectiva certidão constante à fl. 49, por 

meio da qual se extrai que seu nascimento já se deu quando este não 

dispunha de vida devido a “depressão neonatal severa”.

Some-se a isto o fato de que, em sede defensiva, a ré Fundação Médico 

Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda providenciou a 

juntada, à fl. 86, da declaração de óbito 14623596-7, em que se confirma a 

ocorrência de depressão neonatal severa, bem como incluiu-se a 

informação a respeito do parto distócico – aquele que, apesar de o útero 

contrair-se normalmente, não oportuniza ao feto transpor a bacia materna.

Aqui, portanto, incluem-se incongruências que não foram devidamente 

esclarecidas por parte dos réus, contra quem foi invertido o ônus da 

prova e, apesar disso, permaneceram inertes. A primeira delas se refere à 

ausência de contestação relativa ao fato de que o tamanho do feto 

poderia interferir no método utilizado para a realização do parto. Neste 

aspecto, colhe-se de doutrina médica especializada que a “distocia fetal é 

a ocorrência de anormalidades de tamanho ou posição fetal, resultando 

em dificuldades no parto” (Disponível em: , acesso em 5 de fevereiro de 
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2018) e que tal complicação “pode ocorrer quando o feto é muito grande 

para a abertura da pelve (desproporção cefalopélvica) ou está em 

posição anômala (p. ex., apresentação pélvica)”.

A segunda incongruência repousa na discrepância entre a declaração de 

óbito, em que conta o multicitado “parto distócico” e o que consta no 

prontuário da gestante, cuja cópia foi trazida às fls. 63 e 90, em cujo bojo 

foi registrado que, no início da intervenção, ela dispunha de 3cm (três 

centímetros) de dilatação vaginal e que, às 16h45min, ela já possuía 

dilatação total, dores fortes e bolsa rota (o que indica já ter havido o seu 

rompimento).

A terceira, por fim, reside no fato de que, em nenhum momento, pelo que 

se pode perceber da leitura do prontuário da gestante (fls. 63 e 90), foi 

registrado que o nascituro não dispunha de atividades vitais antes do 

início do trabalho de parto (notadamente porque os autores comprovaram 

que, durante o acompanhamento pré-natal, os sinais vitais do feto se 

encontravam em perfeito estado), do mesmo modo que não houve 

qualquer registro a respeito do nascimento dele, com ou sem vida, bem 

como carece de informações quanto a eventuais intercorrências que 

teriam se dado durante a admissão da gestante no centro cirúrgico.

Além disso, conquanto a Fundação Médico Assistencial do Trabalhador 

Rural de Pontes e Lacerda tenha afirmado que a Manobra de Kristeller, 

realizada na gestante quando do seu trabalho de parto, o Ministério da 

Saúde, em suas Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal 

(Disponível em: , acesso em 5 de fevereiro de 2018), não recomenda a 

utilização de tal recurso, justamente pelos prejuízos que podem ser 

eventualmente causados à parturiente e ao nascituro.

Dentro deste contexto, percebe-se surgir aos autores a pretensão em 

receber indenização com o fito de compensar o óbito de seu filho, o qual 

se deu durante o parto da gestante, por presunção a que se chega em 

decorrência da ausência de defesa de todos os pontos registrados na 

inicial e pela inviabilidade da realização de perícia, nos moldes do que foi 

informado à fl. 146.

Fixadas tais premissas básicas, é inegável que a perda de um ente 

querido – no caso, o nascituro – causa constrangimento e sofrimentos de 

toda ordem, em relação a seus pais, figurando como causa, notadamente 

em relação à gestante, de perda da estabilidade emocional, de modo a 

transcender (e muito) os meros aborrecimentos cotidianos.

Portanto, o óbito que deu causa ao ajuizamento da presente ação 

significou a frustração das expectativas dos autores, na condição de pais 

do nascituro, o que ensejou a violação de um dos valores inalienáveis do 

patrimônio moral humano, que é a dignidade da vida. A ofensa a direito da 

personalidade no caso concreto, por violação à integridade moral, advém, 

sobretudo, pela perda de um filho desejado de forma abrupta e inesperada 

por falhas nos procedimentos adotados pela equipe médica da Fundação 

Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda, que 

atuava como preposta do serviço público de saúde – fato que enseja a 

corresponsabilidade do próprio Estado de Mato Grosso.

Em suma, o pleito indenizatório tem o condão de compensar tal violação de 

direitos ocasionada pela perda, de forma negligente e imperita, do filho dos 

autores. Seu patamar pecuniário, conforme dicção do art. 944 do Código 

Civil, deve ser fixado de acordo com a extensão do dano que, analisando 

pormenorizadamente diversos julgados similares, com o fito de manter a 

harmonia e a integridade do ordenamento jurídico, pode ser alçada em R$ 

70.000,00 (setenta mil reais), a título de indenização pelo abalo 

extrapatrimonial (moral) sofrido pelos autores, a ser dividido por estes e 

arcado solidariamente pelos réus, de acordo com o disposto no art. 7º, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, também aplicável à 

espécie.

A esse respeito, já se pronunciou a jurisprudência do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se infere da leitura dos 

seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

- INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - NATIMORTO - PROTELAÇÃO INDEVIDA 

NA REALIZAÇÃO DO PARTO - IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA DO SERVIÇO 

MÉDICO-HOSPITALAR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - PESSOAS 

JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO (HOSPITAL MUNICIPAL) - CONDUTA DE 

SEUS AGENTES - CONFIGURAÇÃO - DIGNIDADE DA VIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA - ADEQUAÇÃO DE PERCENTUAL DE JUROS OBSERVÂNCIA 

AO DISPOSTO NA LEI N. 9494/97 - TERMO INICIAL - ENUNCIADO 

SUMULAR 54/STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA - RECURSO 

DESPROVIDO.

1. Sendo a condenação dos danos morais superior a 60 (sessenta) 

salários mínimos deve a matéria ser submetida ao reexame necessário de 

sentença previsto no artigo 475, § 2, do CPC.

2.Deve ser indenizada por danos morais a gestante que deu entrada no 

hospital com a bolsa rompida e o médico postergou a realização do parto 

por tempo excessivo, resultando na morte do bebê, em virtude da imperícia 

e da negligência do serviço médico-hospitalar prestado à autora ao final 

de sua gravidez.

2. O ente público mantenedor do nosocômio municipal responde 

objetivamente por dano causado ao paciente pela conduta de seus 

agentes que não tenham observado o devido cuidado, atuando com 

imprudência, imperícia ou negligência.

 3. O percentual dos juros devem de acordo com o previsto na lei 

n.9494/97.

 4. Na seara da responsabilidade extracontratual, mesmo sendo objetiva a 

responsabilidade configurada nos autos, os juros moratórios fluem a partir 

do evento danoso, e não do arbitramento. (Súmula 54/STJ).

 5. Sentença parcialmente retificada para adequar o percentual dos juros e 

o termo inicial e o índice da correção monetária.

6. Recurso desprovido.

(TJMT, Ap 52.274/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

08/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL 

– RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGLIGÊNCIA MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONNFIGURADA – MORTE DO 

NEONATO DECORRENTE DO PARTO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA - 

RECURSO DESPROVIDO.

A ação negligente da equipe médica ao conduzir o parto da gestante, que 

resultou na morte neonato, é caracterizador de dano moral.

 O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo 

proporcional e razoável, atendendo as especificidades do caso.

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 103.078/2011, DRA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2012, Publicado no DJE 

05/09/2012)

De outro turno, interpretando-se por analogia o disposto no art. 948 do 

Código Civil, e tendo como base o pedido formulado na inicial, também se 

mostra viável a condenação solidária dos réus ao pagamento do 

pensionamento aos autores. Isto porque o c. Superior Tribunal de Justiça 

“possui entendimento consolidado no sentido de que é devida 

condenação, a título de pensionamento, ainda que as vítimas não exerçam 

atividade remunerada” (STJ, AgRg no AREsp 598.315/PE, Rel. Ministra 

Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 

04/09/2015), como se dá na hipótese versada.

Pelo o que ficou demonstrado nos autos, a criança só não nasceu com 

vida em virtude do atendimento dispensado à autora no nosocômio mantido 

pela fundação ré, já que, como já esclarecido em linhas anteriores, não há 

informações concretas quanto ao óbito do feto (mediante cessação de 

suas atividades vitais) antes do ingresso da gestante no centro cirúrgico.

No mesmo sentido, a jurisprudência brasileira tem admitido a aplicabilidade 

do enunciado de súmula nº 491 do c. Supremo Tribunal Federal, por meio 

do qual se estabelece que “é indenizável o acidente que cause a morte de 

filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”, também em caso 

de morte de nascituro, especialmente porque, não fosse a falha do 

serviço público de saúde, a criança nasceria com vida e, no devido tempo, 

trabalharia e ajudaria a família.

Tendo como base as informações constantes dos autos acerca das 

condições de vida dos autores e conforme entendimento pacífico do c. 

Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de família de baixa renda, é 

devido aos pais o pensionamento pela morte de filho menor, equivalente a 

2/3 do salário mínimo desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, 

reduzida para 1/3 do salário até a data em que a vítima completaria 65 

anos” (STJ, REsp 1.376.460/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Terceira Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014). Tais parâmetros 

encontram-se em harmonia com o disposto no enunciado de súmula nº 

490 do c. Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, na 

forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de:

01) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e a FUNDAÇÃO MÉDICO 

ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE PONTES E LACERDA 
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solidariamente ao pagamento, a título de compensação pelo dano moral 

sofrido, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser rateado entre os 

autores ADRIANO MEDEIROS DA SILVA e LUZIA DE OLIVEIRA SILVA, 

devidamente qualificados nos autos; tal valor deverá ser corrigidos 

monetariamente com base nos índices oficiais de remuneração básica a 

partir do arbitramento (Súmula nº 362 do c. STJ) e com a incidência de 

juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009;

02) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e a FUNDAÇÃO MÉDICO 

ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE PONTES E LACERDA 

solidariamente ao pagamento de pensão civil aos autores, no patamar de 

2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente ao tempo do pagamento, no 

período compreendido desde quando o nascituro completaria 14 

(quatorze) anos, até os 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, 

reduzida para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a vítima 

completaria 65 anos.

Em observância ao princípio da sucumbência, CONDENO apenas a ré 

Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, 

devidos no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 2º, I a IV, do NCPC. 

DEIXO, no entanto, de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento 

de tais verbas, considerando o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001 e 

na Súmula nº 421 do c. STJ.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUEM-SE o Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Pontes e Lacerda, 5 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92461 Nr: 3802-96.2014.811.0013

 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: Pedro Eufrázio da Silva

 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:

 Autos do processo nº. 3802-96.2014.811.0013

Cód. nº. 92461

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Segunda Instância de 

Julgamento, a fim de que requeiram o que entender cabível.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e na hipótese de nada ter requerido, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

Pontes e Lacerda, 25 de janeiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 124544 Nr: 5605-46.2016.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA NASCIMENTO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Isto posto, na forma do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido de fls. 

169/176, em consonância com o parecer ministerial, motivo pelo qual 

DETERMINO que seja realizada a busca e apreensão da criança T. M. R., 

devidamente qualificada no feito, na residência de sua genitora, ora ré, 

localizada no Município de Sorocaba, Estado de São Paulo.Seu 

cumprimento deverá ser executado por dois oficiais de justiça e com a 

presença de pelo menos dois membros do Conselho Tutelar. Os oficiais de 

justiça deverão adotar todas as cautelas pertinentes para evitar maiores 

dissabores aos envolvidos na situação, especialmente a criança.Após a 

realização da diligência, a criança T. M. R. deverá ser entregue ao seu 

genitor, Elton Silva Rosa, ou à sua avó paterna, Aparecida Mello da Silva 

Filha Rosa, que deverão acompanhar a conclusão dos 

trabalhos.EXPEÇA-SE ofício ao Juízo da Primeira Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, no bojo da 

carta precatória já encaminhada àquela localidade, com o fito de aditar a 

sua finalidade e incluir a realização da busca e apreensão ora 

determinada.Ademais, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao cumprimento 

do interlocutório proferido às fls. 94/95, notadamente no que concerne à 

realização de estudo psicossocial no ambiente doméstico e familiar do 

autor.Além disso, tão logo seja realizado o estudo psicossocial de que 

trata o parágrafo anterior, DETERMINO o seu encaminhamento ao Juízo da 

Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Sorocaba, Estado 

de São Paulo, no bojo da carta precatória expedida anteriormente, 

conforme solicitado às fls. 161/162.NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.INTIMEM-SE via DJE.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135459 Nr: 1673-16.2017.811.0013

 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: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Bevilaqua dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145161 Nr: 5755-90.2017.811.0013

 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: ANILZA GONCALVES MARQUES

 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:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a autora, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de que 

apresente, no prazo legal, contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Na sequência, REMETA-SE o feito à superior instância, com as cautelas de 

praxe.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 44844 Nr: 1491-45.2008.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jauru Transmissora de Energia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio Cintra Lemos, Maria Candida Aguiar de 

Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Manetti Senhorinho - 

OAB:22132-A, Murilo de Oliveira Filho - OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794/MT, Newman Pereira Lopes - OAB:7293/MT

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a apresentação 

Embargos de Declaração, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista a parte requerida para manifestação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62165 Nr: 2505-59.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGMM, Devaneide Aparecida Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVACIR APARECIDO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 89/95 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ abrimos vistas a 

parte autora para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83224 Nr: 616-02.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva da Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Jaó Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Emilia Gonçalves de 

Rueda - OAB:OAB/PE 23748, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/B

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 396 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ abrimos vistas para 

as partes para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86917 Nr: 4593-02.2013.811.0013

 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): Clarimundo Gonçalves Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeison Batista de Almeida - 

OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada do relatório às fls. 

155/165 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ abrimos vistas a 

parte requerida para manifestação no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87832 Nr: 5554-40.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joviniano Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Mamoré França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109102 Nr: 5826-63.2015.811.0013

 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: Luiz Laurentino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE o autor, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de que 

apresente, no prazo legal, contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Na sequência, REMETA-SE o feito à superior instância, com as cautelas de 

praxe.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92571 Nr: 3898-14.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronnielly Azambuja Amorim, Larissa Costa Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122OAB/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de planilha às fls. 

93/94 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ abrimos vistas a parte 

requerida para manifestar, no prazo de 15(quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82305 Nr: 4573-45.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arantes Alimentos Ltda, Danilo de Amo 

Arantes, Aderbal Luiz Arantes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANILO DE AMO ARANTES, Cpf: 

09806664817, Rg: 9.925.799, Filiação: Maria Alice de Amo Arantes, data 

de nascimento: 02/01/1968, brasileiro(a), natural de Votuporanga-SP, 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ARANTES ALIMENTOS LTDA, DANILO DE AMO ARANTESE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3856/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 16.699,42

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 106914 Nr: 4933-72.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Carvalho Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 
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que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru (Portaria n. 514 de 4.9.2017) e 

cumulativamente na 3ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda (Portaria n. 

669 de 7.11.2017), REDESIGNO a solenidade para o dia 22 de junho de 

2018 às 13h30.

Ciência ao Ministério Público e Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 110897 Nr: 428-04.2016.811.0013

 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): Miguel Martins de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 17.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

MIGUEL MARTINS DE BARROS, como incurso nas sanções previstas no 

art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.V – DOSIMETRIA DA (...)24.Assim, fixo 

a pena final, para este delito, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias multa, a qual torno definitiva neste patamar. (...) 

26.Regime de pena: tratando-se de condenado reincidente, diante do 

quantum de pena aplicada e das circunstâncias do art. 59 do CP, nos 

termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto 

para o cumprimento da reprimenda.(...) 29.Da prisão preventiva: tendo em 

vista que o acusado recebeu liberdade provisória no decorrer do 

processo, e considerando o regime inicial do cumprimento de pena, com 

fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP, concedo ao réu o 

direito de recorrer em liberdade. (...).Publique-se, registre-se e intimem-se. 

Cumpra-se.Pontes e Lacerda/MT, 06 de fevereiro de 2018.Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 108850 Nr: 5745-17.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dario cesar Flores Languidey, Emanuel Sabore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/0-OAB-MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru (Portaria n. 514 de 4.9.2017) e 

cumulativamente na 3ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda (Portaria n. 

669 de 7.11.2017), REDESIGNO a solenidade para o dia 27 de abril de 

2018 às 13h15.

Ciência ao Ministério Público e Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146011 Nr: 6149-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Tributino Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Sávio Ribeiro 

Pinto - OAB:OAB/MT 10.899

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 156888 Nr: 11263-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warlen Almeida dos Santos, Nilson Peu da 

Silva Júnior, Rafael da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Redesigno o ato para 

02/03/2018, às 13:00. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Intimem-se. Requisitem-se.Cumpra-se, às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 157549 Nr: 11633-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tassia Angelica Silva 

Caetano - OAB:OAB/GO 24.234

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru (Portaria n. 514 de 4.9.2017) e 

cumulativamente na 3ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda (Portaria n. 

669 de 7.11.2017), REDESIGNO a solenidade para o dia 12 de abril de 

2018 às 14h15.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 110511 Nr: 253-10.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gordiano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HULGO MOURA MARTINS - 

OAB:4042

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru (Portaria n. 514 de 4.9.2017) e 

cumulativamente na 3ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda (Portaria n. 

669 de 7.11.2017), REDESIGNO a solenidade para o dia 29 de junho de 

2018 às 14h00.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114435 Nr: 1728-98.2016.811.0013

 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): Jacome Tavares Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878, PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O, 

Rossello Frasosi - OAB:/MT/6222

 Diante do exposto, pelos fundamentos acima elencados, INDEFIRO o 

pedido de transferência de unidade prisional.Por fim, dê-se vista dos autos 

à defesa para apresentar os memoriais escritos, no prazo 

legal.Cumpra-se, com urgência, considerando que trata-se de processo 

de réu preso, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 135860 Nr: 1877-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Soares Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru (Portaria n. 514 de 4.9.2017) e 

cumulativamente na 3ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda (Portaria n. 

669 de 7.11.2017), REDESIGNO a solenidade para o dia 27 de julho de 

2018 às 13h00.

Ciência ao Ministério Público e Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 140897 Nr: 4023-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Souza de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru (Portaria n. 514 de 4.9.2017) e 

cumulativamente na 3ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda (Portaria n. 

669 de 7.11.2017), REDESIGNO a solenidade para o dia 06 de julho de 

2018 às 13h00.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 150592 Nr: 8275-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meylson Campos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Farias Saber - 

OAB:15.959/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru (Portaria n. 514 de 4.9.2017) e 

cumulativamente na 3ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda (Portaria n. 

669 de 7.11.2017), REDESIGNO a solenidade para o dia 22 de junho de 

2018 às 13h00.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159042 Nr: 12446-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Táliton Torres Cavalcante, Neres Silva dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22817/MT

 Considerando que a defesa do acusado Táliton suscitou preliminares de 

mérito ao apresentar a resposta à acusação, dê-se vista dos autos ao 

Minitério Público para se manifestar. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 98716 Nr: 1534-35.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio da Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 A fim de readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 13 de março 

de 2018, às 16h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143842 Nr: 5177-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Santi Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru (Portaria n. 514 de 4.9.2017) e 

cumulativamente na 3ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda (Portaria n. 

669 de 7.11.2017), REDESIGNO a audiência admonitória para o dia 02 de 

março de 2018 às 16h30.

Ciência ao Ministério Público e Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 117248 Nr: 2641-80.2016.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Kioshi Ueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle Souza Pires 

Stegmann - OAB:

 Processo n. 2641-80.2016.811.0013 (117248)

Visto e bem examinado.

DESIGNO o dia 23 de março de 2018, às 14h30min, para realização de 

audiência para a oitiva da testemunha André Olmo Mamadi. Oficie-se ao 

Juízo Deprecante informando os dados da presente carta precatória e a 

data agendada para o ato.

Ciência ao Ministério Público, Defesa Técnica e Defensoria Pública.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144070 Nr: 5285-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Ferreira do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333/MT

 Processo n. 5285-59.2017.811.0013 (144070)

Visto e bem examinado.

DESIGNO o dia 23 de março de 2018, às 16h15min, para realização de 

audiência para a oitiva das testemunhas Robson Ferreira Brandão e 

Edinaldo Oliveira de Almeida. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os 

dados da presente carta precatória e a data agendada para realização do 

ato.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 154297 Nr: 10057-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Voltolini Caparroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Antônio Luiz - 

OAB:76663/SP

 Processo n. 10057-65.2017.811.0013 (154297)

Vistos.
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DESIGNO o dia 23 de março de 2018, às 15h15min, para realização de 

audiência para a oitiva das testemunhas Eder Aparecido Sindolfo e Marília 

de Carvalho Sampaio. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os dados 

da presente carta precatória e a data agendada para o ato.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 152340 Nr: 9053-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Anderson de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 Processo n. 9053-90.2017.811.0013 (152340)

Visto e bem examinado.

DESIGNO o dia 23 de março de 2018, às 15h30min, para realização de 

audiência para que se preceda ao interrogatório do acusado Charles 

Anderson de Souza. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os dados 

da presente carta precatória e a data agendada para o ato.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150773 Nr: 8358-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Designo audiência admonitória (restritiva de direitos) para o dia 

01/03/2018, às 13h00min.

Intime-se o recuperando, MP e DP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 127679 Nr: 7075-15.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Pereira Nunes Neto, Cássio Henrique 

Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru (Portaria n. 514 de 4.9.2017) e 

cumulativamente na 3ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda (Portaria n. 

669 de 7.11.2017), REDESIGNO a solenidade para o dia 21 de junho de 

2018 às 13h30.

Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144905 Nr: 5651-98.2017.811.0013

 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): Glaibson Marques de Araújo, Lindomar 

Teodoro da Silva, Freire Rogério Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s Lindomar Teodoro da Silva 

para apresentar memoriais finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160053 Nr: 465-60.2018.811.0013

 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:6200/MT

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória oriunda do juízo vara única da comarca de 

Tabaporã/MT, deprecada com a finalidade de proceder à inquirição da 

testemunha de acusação JEFERSON DA SILVA LEAL, nesta comarca.

Assim, considerando que a missiva foi devidamente instruída, designo 

audiência de inquirição para o dia 19 de junho de 2018, às 13h00min.

Intimem-se o acusado, o seu defensor e o Ministério Público para que 

compareçam à audiência.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-02.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINA NUNES BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE CLINICAS E MATERNIDADE SAO LUCAS VALE DO 

GUAPORE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE MORAES MAXIMINO OAB - MT0018927S (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para 

manifestarem-se no processo quanto a juntada do comprovante de 

pagamento e a guia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010393-74.2010.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GUEDES AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATICINIOS CONQUISTA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

JOSE RICARDO NUNES OAB - MT22842/B (ADVOGADO)

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para 

manifestarem-se no processo quanto a juntada da Ata Negativa do Leilão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-89.2010.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GUEDES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATICINIOS CONQUISTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

JOSE RICARDO NUNES OAB - MT22842/B (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para 

manifestarem-se no processo quanto a juntada da Ata Negativa do Leilão.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010391-07.2010.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GUEDES AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATICINIOS CONQUISTA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO)

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para 

manifestarem-se no processo quanto a juntada da Ata Negativa do Leilão.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27269 Nr: 1225-21.2009.811.0014

 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: Domingos Sávio Ramos Varanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nayara Cristina Cândida Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir Ventresqui Guedes - 

OAB:3321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Mendes Vilela - 

OAB:GO 42.281, Lindoberto Moraes da Silva - OAB:GO/38.061

 Processo nº 1225-21.2009.811.0014 (Código 27269)

VISTO,

Cuida-se de ação negatória de maternidade c/c anulação de registro civil, 

ajuizada por DOMINGOS SÁVIO RAMOS VARANDA, em face de NAYARA 

CRISTINA CÂNDIDO VARANDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em síntese, denota-se dos autos que o requerente foi intimado para 

promover o regular processamento do feito, sob pena de abandono, 

contudo, malgrado devidamente intimado pessoalmente, quedou-se inerte 

(fls. 142/143).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, após simples compulsar dos autos, vislumbra-se a ocorrência 

de abandono processual.

Isto porque, a parte autora foi intimada em 13.07.2017 para dar o devido 

impulso ao processo, porém, quedou-se inerte até o momento, 

configurando, pois, o abandono processual.

Soma-se, ainda, que a primeira intimação, realizada via DJE, foi 

perfectibilizada aos 1º.09.2016 e, desde então, o feito permaneceu 

paralisado pela flagrante inércia das partes.

Assim, alternativa não resta, senão a extinção do feito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do novel Código de 

Processo Civil.

Por conseguinte, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, 

uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

P. R. I.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Poxoréu – MT, 30 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75986 Nr: 1496-49.2017.811.0014

 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: Luiza Maria da Silva

 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 a intimação da parte autora para no prazo legal, impuignar a 

contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 100 Nr: 10-21.1983.811.0014

 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: Nayara Cristina Cândida Varanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iva Cândida Varanda, Ivana Cândida Varanda, 

Valério Ramos Varanda, Luiz Cláudio Candido Varanda, Rogério Ramos 

Varanda, Reinaldo Ramos Varanda, Kátia Simone Varanda, Laura Cândida 

Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Cesar Arguello - 

OAB:4241, João Batista Cavalcante da Silva - OAB:MT- 3.448, 

Naradiba Silamara Guerra Souza - OAB:23122, Tatiana Carla Gomes 

de Castro - OAB:MT-10.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321, Luiz Pereira Pinto - OAB:2.517-A, Pedro Martins Verão 

- OAB:4839-A-MT, Sebastião Sandoval Ribeiro - OAB:3271/MT

 Ante o exposto, DETERMINO:(a)INTIME-SE a inventariante NAYARA 

CRISTINA CÂNDIDA VARANDA, por intermédio de seus procuradores, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do contido 

no petitório de fls. 299/311, sem prejuízo dos demais herdeiros trazerem 

aos autos a concordância da referida herdeira quanto aos requerimentos 

ali requestados, ou, formalizar a representação processual da 

mencionada sucessora pelo causídico subscritor do pedido;(b)INTIME-SE 

os herdeiros mencionados no petitório de fls. 299/311, por intermédio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

impossibilidade do ESPÓLIO DE IVA CÂNDIDA VARANDA em arcar com as 

custas e demais encargos processuais porventura existentes, sob pena 

de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça;(c)INTIME-SE o 

causídico subscritor do petitório de fls. 356/358 para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclareça quais os reais processos mencionados em sua 

manifestação, e, se possível, apresentando a numeração única dos 

mesmos, sob pena do pedido dar-se por prejudicado.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, procedendo-se às certificações que fizerem 

imperiosas.Às providências.Poxoréu/MT, 30 de janeiro de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73729 Nr: 394-89.2017.811.0014

 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: Michele Cleidiane Dil Toigo, KEDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MICHELE CLEIDIANE DIL TOIGO, Cpf: 

03767879107, Rg: 1948796-7, Filiação: Sidene Diel Toigo e Itamar Toigo, 

data de nascimento: 03/06/1989, brasileiro(a), natural de Chapeco-SC, 

convivente, do lar, Telefone 66-9-9635-8573. 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.
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 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que o 

requerido realize a matrícula da parte requerente KAUANY EMANUELLY 

DIEL RABELO no Pré- Escolar I, junto ao Centro Educacional José Dias 

Coutinho, para o ano letivo de 2017.Sem custas e honorários.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 05 de outubro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75107 Nr: 1106-79.2017.811.0014

 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: EFSF, IAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDER FRANCISCO SABINO FILHO, Rg: 

CN, Filiação: Ivanir Alves Ferreira e Eder Francisco Sabino, data de 

nascimento: 09/10/2004, 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, HOMOLOGO, por sentença, o acordo judicial 

de fl. 18, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Ciência ao 

representante do Ministério Público.Diante da renúncia do prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 17 de outubro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76403 Nr: 1689-64.2017.811.0014

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MASdA, PsN(R, PsN(R

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ANTÔNIO SOARES DE 

ANDRADE, Rg: 792993261-34, brasileiro(a), solteiro(a), organizado do 

evento, Telefone 66-9.9606-8701. 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, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários.Certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 28 de setembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25443 Nr: 707-65.2008.811.0014

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELENA MARIA DA COSTA, Filiação: Ilda 

Saturnina Costa, data de nascimento: 26/07/1988, brasileiro(a), natural de 

Várzea Grande-MT, casado(a), do lar. 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, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 06 de 

novembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60256 Nr: 1488-82.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLHV, FH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FÁTIMA HAEPPERS, Cpf: 54523257191, 

Rg: 474.053, Filiação: Jorge Haeppers e Alvina Haeppers, data de 

nascimento: 28/02/1967, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, convivente, 

do lar, Telefone 65 9988 5766 e atualmente em local incerto e não sabido 

JUVENAL RIBEIRO VIEIRA, Cpf: 37904167115, Rg: 328.660, Filiação: 

Cipriano Vieira e Eva Conceição Ribeiro Vieira, data de nascimento: 

01/04/1969, brasileiro(a), natural de Corumbá-MT, solteiro(a), cobrador, 

Telefone 65-8402-8158. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60877 Nr: 573-96.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Pinzon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DARCY PINZON, Cpf: 21268290904, 

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: 24/05/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DARCY PINZON, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA nº 20126396, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6396/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/05/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$6.923,60

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61476 Nr: 1164-58.2012.811.0014

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QCNdS, AdNS, MdP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRA DO NASCIMENTO SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, vez que a medida alcançou o seu fim.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 30 de janeiro de 

2017. Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63267 Nr: 1435-33.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FRPdS, MdFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGUINEY PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

86697927100, Rg: 1215725-2, Filiação: Manoel Francisco dos Santos e 

Maria Zilda Pereira dos Santos, data de nascimento: 17/02/1978, natural de 

Poxoréu-MT, convivente, desempregado, Telefone 66-9660-5618. 

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, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 09 de 

outubro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66822 Nr: 563-47.2015.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdMX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDO DE MORAES XAVIER, Cpf: 

69910448149, Filiação: Aparicio José Xavier e Marli de Moraes Xavier, 

data de nascimento: 29/10/1979, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, 

separado(a) judicialmente, operador de máquina. 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, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 28 de 

agosto de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70217 Nr: 558-88.2016.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HOROZINA DE SOUSA FERREIRA, Rg: 

1625514-3, Filiação: Perolina de Sousa Ferreira e Inocencio Soares 

Ferreira, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 66-9984-9547. 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. Trata-se de ação de medidas protetivas 

previstas na Lei 11.340/06, em razão da suposta prática de lesões 

corporais, praticados, em tese, por JEOVANE ALMEIDA ROCHA em face 

de HOROZINA DE SOUSA FERREIRA. À fl. 56, o Ministério Público Estadual 

pugnou pelo arquivamento deste procedimento, tendo em vista inexistência 

da manifestação de vontade da vítima no prosseguimento do feito. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando atentamente os autos, verifico 

que assiste razão a representante do Ministério Público, vez que a 

tramitação desse feito se torna desnecessária em vista das informações 

constantes nos autos, vez que a vítima manteve-se inerte quanto ao 

interesse no prosseguimento do feito. O Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso já vem decidindo que o justo temor e iminente é pressuposto 

imprescindível para o crime de ameaça, Senão vejamos: RECURSO DE 

APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA OU 

ABANDONO DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – IRRELEVÂNCIA – DESNECESSIDADE DA 

MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS – RECURSO DESPROVIDO. O interesse de 

agir decorre da efetiva necessidade de manutenção das medidas 

protetivas. Não havendo demonstração de uma situação atual de risco, 

correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, independentemente 

da intimação pessoal da ofendida.(Ap 60768/2015, DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, 

Publicado no DJE 31/07/2015)Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

arquivamento do Parquet de fl. 56, observado o disposto no artigo 18 do 

Código de Processo Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Poxoréu/MT, 25 de outubro de 2017. Myrian Pavan Schenkel- Juíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 06 de fevereiro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74148 Nr: 602-73.2017.811.0014

 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: RMP, ECPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSILENE MARINHO PARIZ, Filiação: 

Rosemary Pariz e João Marinho de Moura, data de nascimento: 

25/04/1994, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), do lar. 

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, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 24 de outubro de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22640 Nr: 36-76.2007.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedicto Miguel Calix Filho - 

OAB:9192, Marcos Roberto Braz Silva - OAB:MT 10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 36-76.2007.811.0014 (Código 22640)

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 126 e, consequentemente, DETERMINO a 

suspensão do feito até que se atinja o prazo prescricional.

 Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Poxoréu - MT, 30 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30259 Nr: 1063-55.2011.811.0014

 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 Carlos Mesquita de Carvalho, Maria Morais 

Anicésio de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Egon Jose Thimmig, Rose Thimmig, 

Cássio Julian Massignan, Valmerson Repolho Torquato, Heber Francisco 

do Nascimento Vilarinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 133, procedo a 

intimação da parte autora, para no prazo de cinco dias requerer o que 

entender de direito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60776 Nr: 473-44.2012.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Rodrigues Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Processo nº 473-44.2012.811.0014 (Cód. 60776)

Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 136, declaro encerrada a instrução 

processual, com a abertura de vistas à acusação e a defesa para 

apresentarem alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Poxoréu/MT, 09 de maio de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 477 de 709



 Cod. Proc.: 60776 Nr: 473-44.2012.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Rodrigues Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

em desfavor do réu VANDERLEY RODRIGUES DUARTE, devidamente 

qualificado nos autos, para: a) ABSOLVER-LO do crime tipificado no artigo 

306 do CTB, com arrimo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, e;b) JULGAR EXTINTA sua punibilidade, quanto ao crime tipificado 

no artigo 309 do CTB, com fundamento no artigo 107, IV do Código 

Penal.Inexistem bens a serem destinados.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas 

de estilo.Poxoréu - MT, 02 de fevereiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61476 Nr: 1164-58.2012.811.0014

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QCNdS, AdNS, MdP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, vez 

que a medida alcançou o seu fim.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 30 de janeiro de 

2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63267 Nr: 1435-33.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FRPdS, MdFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Processo nº: 1435-33.2013.811.0014 (Código 63267)

Requerente: F. R. P. S

Requerido: Aguiney Pereira dos Santos

SENTENÇA

Vistos em correição.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face dos interesses do menor F. R. P. 

S., em face AGUINEY PEREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificados 

nos autos.

Às fls. 72 e 75, certidão informando que a parte exequente, devidamente 

intimada por intermédio da sua representante legal para dar 

prosseguimento ao feito, quedou-se inerte.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

os atos e diligências que lhes incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, determinada sua intimação pessoal, manteve-se inerte, 

conforme se extrai dos autos, sendo que o feito encontra-se paralisado 

há mais de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que as partes exequentes deliberadamente deixaram de 

promover os atos processuais que lhes incumbiam, apesar de sua 

representante legal ter sido pessoalmente intimada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 09 de outubro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63756 Nr: 358-52.2014.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: QCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PWSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): QUELLEN CRISTINA DA CRUZ, Filiação: 

Martinha Vicencia da Cruz, brasileiro(a), solteiro(a), auxiliar de 

classificação de aves. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da requerente para comparecer à 

Segunda secretaria do Fórum de Poxoréu e retirar o termo expedido nos 

autos.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se o Sr. Oficial de Justiça 

para devolver mandado expedido nestes autos, no prazo de 48 (quarenta 

e oito horas), certificando o seu cumprimento, sob pena de aplicação das 

penalidades administrativa cabíveis.Se for o caso, diligencie-se a Sra. 

Gestora junto à Central de Mandados a fim de verificar se o mandado foi 

redistribuído a outro oficial de justiça.Com a juntada, certifique-se a Sra. 

Gestora o decurso do prazo para resposta e intime-se a parte exequente 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 08 de dezembrode 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72000 Nr: 1590-31.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Rodrigues Rocha, Ione Ribeiro da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO SILVA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos de 

Silva - OAB:9.565

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo legal, 

apresentar as as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73177 Nr: 93-45.2017.811.0014

 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: DOLANE SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentyar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto
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Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74669 Nr: 879-89.2017.811.0014

 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: Adesvaldo Nunes da Mata, Linaura Izidora Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Candido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINAURA IZIDORA GOMES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: intime-se a parte requerente, pessoalmente, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil e o Provimento nº 43/2014-CGJ.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Cumpra-se a decisão anterior, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 10 de 

dezembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 06 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74078 Nr: 571-53.2017.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, IRCVeo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSC, JSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 Vistos em correição. Tendo em vista o teor da Portaria nº. 

779/20178/DPG, publicada no dia 22/08/2017, suspendendo o atendimento 

do núcleo da Defensoria Pública desta comarca, por prazo indeterminado, 

nomeio o advogado ELSON SOUSA MIRANDA para acompanhar o ato e 

patrocinar a defesa dos menores infratores, de modo que fixo o valor de 

05 (cinco) URH. Declaro encerrada a instrução. Dê-se vista as partes para 

apresentarem memoriais finais, no prazo legal. Sem prejuízo, sai a 

psicóloga ANA KELLY intimada para providenciar o agendamento e o 

acompanhamento semanal dos menores ISMAEL, DAVID e SAMUEL, bem 

como de sua genitora DAYANE CAROLINE VERÃO e sua avó materna 

ELIZABETH VERÃO, pelo período de 06 (seis) meses, devendo apresentar 

relatório mensal a este juízo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74078 Nr: 571-53.2017.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, IRCVeo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSC, JSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 Certifico que procedo ao intimação dos requeridos para no prazo legal, 

apresentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66547 Nr: 413-66.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Almeida Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para 

CONDENAR a acusada FATIMA ALMEIDA BONFIM, qualificada nos autos, 

como incursa no crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03. Desta 

forma, TORNO DEFINITIVA a pena da acusada FATIMA ALMEIDA BONFIM 

em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.O regime inicial de 

cumprimento da pena será o aberto (art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal).Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa, e que a pena não é superior a quatro anos, e atento, 

ainda, que se trata de ré primária e que preenche os demais requisitos 

previstos no art. 59, do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade por 02 restritivas de direito, conforme permite o art. 44, do 

referido Estatuto Penal, quais sejam, a) prestação de serviços à 

comunidade ou à entidades assistenciais, de acordo com a aptidão do réu, 

à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; devendo perdurar, 

sua duração, pelo mesmo período indicado para pena privativa de 

liberdade substituída, sendo facultado ao condenado cumpri-la em prazo 

menor, na forma do disposto nos art. 46, § 4.º c/c o art. 55 ambos do 

Código Penal; b) prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código Penal], 

consistente no pagamento da quantia equivalente 01 (um) salário mínimo, 

vigente a época da prolação da sentença. DA FIANÇAQuanto ao valor 

depositado a título de fiança, determino que seja utilizado para o 

pagamento da multa imposta e da prestação pecuniária, consoante 

determina o artigo Art. 336 do Código de Processo Penal Transitada em 

julgado esta decisão, determino ainda:a) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local;b) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; c) 

Oficie-se ao TRE/MT; d) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-a ao Juízo competente.Após, arquive-se o presente feito, 

com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Poxoréu-MT, 05 de fevereiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64367 Nr: 830-53.2014.811.0014

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Ante o exposto, com espeque no art. 107, IV, do CP, DECLARO extinta a 

punibilidade do acusado ORLANDO RIBEIRO VILELA, 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.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu – MT, 05 de fevereiro de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69336 Nr: 100-71.2016.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 Código – 69336

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de investigação de ato infracional contra o adolescente T. H. R. 

B., por ter cometido ato infracional análogo à conduta tipificada no artigo 

157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal.
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Em apertada síntese, analisando atentamente os autos verifico que o 

adolescente nasceu em 10/09/1999, logo atingiu a maioridade em 

10/09/2017.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECISO.

Conforme consta na qualificação o adolescente T. H. R. B. atingiu a 

maioridade penal e civil, a luz dos art. 27 do Código Penal e 5o do Código 

Civil de 2002.

 O adolescente nasceu em 10/09/1999 e, assim, conta hoje com mais de 

18 anos.

 Assim, diante do que prescreve o art. 121, § 5º do ECA, não persiste a 

pretensão socioeducativa quando o adolescente atinge a maioridade.

Portanto, declaro extinta a punibilidade de T. H. R. B., em virtude de ter 

atingido a maioridade, conforme art. 121, § 5º do ECA.

 DESTINAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS APÓS O TRANSITO EM 

JULGADO

Os objetos apreendidos encontram-se listados à fl. 14.

Tratam-se de uma camiseta e um boné, os quais verifico que não se 

enquadram nos efeitos da condenação. Logo, DETERMINO sua restituição. 

Assim, INTIME-SE a parte interessada para que proceda a sua retirada, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se, e desde já DECRETO O SEU 

PERDIMENTO e determino a sua DESTRUIÇÃO, ante o seu valor reduzido.

Transitada em julgada a sentença e procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 05 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74429 Nr: 766-38.2017.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leste Comércio de Petróleo e Drivados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÁRSIS BORGES RODRIGUES 

LIMA - OAB:24418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Da exegese do referido artigo conclui-se que para a concessão de efeito 

suspensivo aos embargos à execução é necessário: a) o pedido da parte; 

b) a relevância dos fundamentos que demonstrem a possibilidade de 

causar ao executado grave dano ou de difícil reparação; c) que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente.Neste sentido, vislumbra-se que a parte embargante sequer 

aduz como a execução estaria garantida, isto é, não há penhora, depósito 

ou caução que garantam o processo executivo.Assim, não restando 

comprovado que a execução encontra-se garantida, não há como 

conceder aos embargos o efeito suspensivo vindicado.Neste sentido, 

merece relevo a jurisprudência do Sodalício Mato-grossense:“AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – 

NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL – ART. 739-A, § 1º, DO CPC 

– PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – SEGUIMENTO 

NEGADO. 1. O art. 739-A, § 1º, do CPC, exige (a) requerimento do 

embargante, (b) dedução de relevantes seus fundamentos, (c) prova de 

que o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação e (d) que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 

2. O não preenchimento de quaisquer desses requisitos importa em não 

concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Decisão 

monocrática mantida”. (Ag 20428/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no 

DJE 09/03/2016).Deste modo, RECEBO os presentes embargos para 

discussão SEM EFEITO SUSPENSIVO.Por seu turno, INTIME-SE a parte 

embargada para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 920, inciso I, do NCPC.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-03.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Processo n. 1000030-03.2017.8.11.0014 Certifico que em 

cumprimento ao despacho retro, designo Audiência de Conciliação para o 

dia 14/05/2018, às 17h00. POXORÉO, 7 de fevereiro de 2018 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27425 Nr: 1302-36.2010.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDPAL, MLAS, EPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS, VS, AMSS, JFMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7.330, Cleusa Pereira 

Braga - OAB:7280-B, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca do item C) do despacho de fls. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53258 Nr: 2718-34.2013.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIO VARRASQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Citem-se os herdeiros elencados às f. 73v para se pronunciarem, no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 650 do Código de Processo 

Civil.

Após, voltem para decisão acerca do pedido de habilitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33139 Nr: 1328-63.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI FRANCISCO MOCELLIN, MARCIA APARECIDA 

BARBOSA, RICHARD BERTICELLI MOCELLIN, LOURENÇO PRIMO 

MOCELLIN, IRENE MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 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 146241.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 18/04/2018 às 14 horas, na Sala de Audiências do CEJUSC da 
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Comarca, servindo a presente certidão para convidar as partes e seus 

advogados para comparecerem na sessão, conforme parágrafo primeiro 

do artigo 334 do CPC e Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Adriana de Souza Casavechia

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58430 Nr: 379-34.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CAMPOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 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.: 69336 Nr: 704-38.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência.

Ainda, a parte exequente deverá requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74300 Nr: 3060-06.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONDY RICARDO D ATHAYDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

declarar rescindido o contrato e consolidar o domínio e a posse plena do 

bem nas mãos do autor, tornando definitiva a medida liminar concedida, o 

que faço com fulcro no Decreto Lei n. 911/69 e Lei n. 10.931/04.Condeno 

o réu ao pagamento das custas, inclusive as de protesto ou notificação, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo, por eqüidade, 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do § 4º do artigo 20 do Código de 

Processo Civil, em decorrência da revelia.Cumpra-se o disposto no artigo 

2º do Decreto-Lei mencionado, ficando facultada ao autor (a) a venda 

direta do bem, restituindo ao réu o saldo, se houver. Permaneçam nos 

autos os títulos a eles trazidos.Oficie-se ao Departamento de Trânsito, 

comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência a 

terceiros que indicar.Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da 

presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1740 Nr: 373-86.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉZIO FRANCISCHINI, ROBERTO VALDECIR 

BRIANTI, ANTONIO FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR, PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6005-A/MT

 Visto.

Intime-se a parte exequente para manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a 

petição do executado de f. 272/274 e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24303 Nr: 1540-89.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY STRUZIATO, CRISTINA 

ELISABETH FILTRE FERNANDES STRUZIATO, PEDRO STRUZIATO, 

BERENICE PESCAROLO STRUZIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:234989/SP, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300/MT, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942/MT

 Autos nº 1540-89.2009.811.0033 – Cód. 24303

Vistos.

Considerando que o período de suspensão do processo postulado pelo 

exequente já encerrou antes mesmo de apreciada a petição de fl. 158, 

manifeste-se o exequente a requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

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 Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27666 Nr: 1544-92.2010.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO KARA JOSÉ - 

OAB:12.956/MT, TAINA FAVA BARROS - OAB:12348/MT, VALMIR 

ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 PROCESSO Nº 1544-92.2010.811.0033 (27666)

Visto.

1. O representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em 

face de ELIZEU DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções do art. 121, caput do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 

consumados no dia 11/06/2010. Encerrada a instrução criminal, o acusado 

foi pronunciado como incurso nas penas do crime de homicídio simples 

(CP, art. 121, caput) (fl. 165/167).

As armas e munições apreendidas estão discriminadas no auto de 

apreensão de fl. 33. A sessão de julgamento está agendada para o dia 

11/07/2018, às 08h30min.

Pois bem. Consigno que o julgamento pelo Tribunal do Júri Popular ainda 

não ocorreu e como se trata de crime doloso contra a vida em que os 

julgadores são os membros do Conselho de Sentença (jurados) é bem 

provável que no curso da instrução em plenário tanto o Promotor de 

Justiça quanto o advogado de defesa queiram exigir o artefato usado para 

o cometimento do delito.

Além disso, o art. 480, §1º do Código de Processo Penal permite que 

“Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão 

habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos” e nesta 

fase do procedimento os jurados terão acesso aos autos e aos 

instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente (CPP, §3º do citado 

art. 480).
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Portanto, considero que neste caso excepcional as armas e munições 

vinculadas a este processo deverão ser mantidas neste fórum até o 

julgamento do crime de homicídio, em tese, cometido por Elizeu de Souza 

contra o ofendido Marcos Antônio Garcia Moraes.

2. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento agendada.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 26 de janeiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53258 Nr: 2718-34.2013.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIO VARRASQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 649 da CNGC/MT 

(Provimento nº 41/2016-CGJ), impulsiono estes autos ao setor de 

Expedição de Matéria de Imprensa, para intimar o douto advogado para 

providenciar o pagamento da diligência, através de guia no CPD, no site 

www.tjmt.jus.br, conforme Provimento 7/2017 no valor de R$. 30,00 valor 

este referente a diligência urbana, conforme Portaria nº 035/2013-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54463 Nr: 299-07.2014.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NRC, MFCA, PMCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Visto.

Sobre a justificativa apresentada, intime-se a parte autora para 

manifestação, em 5 (cinco) dias, sob vista ao MPE e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54817 Nr: 648-10.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Tostes de Castro 

Maia - OAB:63.44/MG

 Visto.

O despacho saneador de f. 153/155 determinou a produção de prova 

pericial nos autos. Entretanto, ao arbitrar o valor da perícia, a parte autora 

informa que não pretende sua realização.

Por isso, determino a intimação da parte requerida para que informe, em 5 

(cinco) dias, se deseja a produção da prova, com o pagamento do valor 

arbitrado em Juízo.

Em caso de inércia ou de negativa, voltem conclusos para julgamento 

antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64733 Nr: 1517-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

certidão do oficial de justiça de fls. 64/65.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 64818 Nr: 1571-65.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA LUIZA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLAVIA LUIZA BORGES, Cpf: 

87896834200, Rg: 956893, Filiação: Helena Candida de Jesus e Luiz 

Carlos Borges, data de nascimento: 20/02/1983, brasileiro(a), solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 69 9352 450. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CITAÇÃO da acusada, por edital, nos termos do artigo 363, 

parágrafo primeiro do CPP.

Resumo da Inicial: No dia 18 de julho de 2016, por volta das 09h30m, 

FLÁVIA LUIZA BORGES, acompanhada da adolescente/filha CRISTINA 

BORGES MELO NEVES e imbuída de animus furandi, ingressou nas 

dependências do estabelecimento comercial denominado "NOSSA LOJA", 

sediado em São José do Rio Claro/MT, e dali subtraiu, para si e com ânimo 

de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel - 02 (dois) vestidos, 

cujos objetos foram avaliados em R$ 189,89

Despacho/Decisão: PROCESSO N: 1571-65.2016.811.0033CÓDIGO: 

64818AUTOR: MPEREQUERIDO: FLAVIA LUIZA BORGESDECISÃOVisto.O 

réu não está suficientemente identificado, com qualificação incompleta. 

Não se sabe o seu paradeiro, por sua própria obra, escapando à 

persecução penal com esse estratagema proposital ou involuntário, não 

importa. Logo, não forneceu elementos para elucidar sua identidade civil. 

Dúvida fundada sobre sua qualificação, ou seja, seu domicílio à vista do 

teor da certidão do oficial de justiça de f.120.Portanto, pode ser preso por 

isso, ainda que, assim que for preso e fornecer referidos dados, tenha de 

ser colocado imediatamente em liberdade, como de direito, a permitir a 

efetividade da prestação jurisdicional.A prisão preventiva deve ser 

decretada, conforme art. 311 do CPP, desde que presentes os 

pressupostos da parte final do art. 312 do mesmo Codex, assim como um 

dos fundamentos insculpidos na primeira parte do mesmo dispositivo legal, 

admissíveis com a verificação de alguma das hipóteses do art. 313 do 

aludido diploma adjetivo, cabível de ofício, neste caso, já no curso da ação 

penal.Além do mais, a prisão preventiva, como medida acautelatória (CPP, 

arts. 282 e 319), pode ser revogada ou de novo decretada, conforme as 

circunstâncias fáticas se mostrarem convenientes (CPP, arts. 282, § 5.°, e 

316 do CPP).Portanto, essencialmente para ASSEGURAR APLICAÇÃO DA 

LEI PENAL e garantir a instrução criminal, não se descartando a soltura do 

denunciado assim que for bem qualificado, principalmente quanto ao seu 

domicílio, estando o acusado em lugar incerto e não sabido, com límpido 

intuito de não ser alcançado nesta persecução penal, DECRETO A SUA 

PRISÃO PREVENTIVA.Expeça-se mandado de prisão em desfavor do 

acusado, com prazo de validade conforme o tempo remanescente da 

prescrição, nos moldes acima traçados, e o encaminhe à DEPOL local e à 

Delegacia de capturas deste Estado, na capital.Proceda-se ao imediato 

registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça para essa finalidade, nos termos do art. 5.º, § 2.º, da 

Resolução CNJ n.º 137/2011, de 13/07/2011, conforme art. 289-A do 

CPP.Demais, cite-se o acusado, por edital, nos termos do artigo 363, 

parágrafo primeiro do CPP.Ciência ao representante do Ministério 

Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.São José do Rio Claro - MT, 

04 de agosto de 2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza 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, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 14 de agosto de 2017

Cristhiane Trombini Puia Baggio Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3016 Nr: 21-31.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABUR PNEUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ideraldo Carlos Venâncio, EMERECIANO JOSÉ 

VENANCIO FILHO, OSCAR PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO TSUKASSA DE 

MAEDA - OAB:20.912 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O exequente apresentou o cálculo atualizado às f. 180, abatida a quantia 

levantada, conforme mencionado na certidão de f. 182, razão pela qual 

determino a intimação da parte exequente para que requeira o que 

entender de direito para prosseguimento da execução, no prazo de 15 

(quinze) dias e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25409 Nr: 2644-19.2009.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido às fls. 67, portanto intimo a 

parte autora para que impusione o feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30508 Nr: 1263-05.2011.811.0033

 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: CLAUDIANA EVANGELISTA QUADRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado na inicial, confirmando a 

tutela antecipada concedida às f. 18 para que seja expedido em favor de 

CLAUDIANA EVANGELISTA QUADRO o competente alvará judicial para o 

levantamento do FGTS vinculado ao trabalho exercido por José Avany de 

Carvalho Santos, autorizando-a a assinar toda documentação necessária 

para a formalização da rescisão do contrato de trabalho e obter extrato e 

alvará dos valores das respectivas verbas.Sem custas, por serem as 

requerentes beneficiárias da justiça gratuita.Já foi expedido o alvará, f. 31, 

cientifique-se o Ministério Público e, após, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 51804 Nr: 1010-46.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO JUNIOR LIZO, Cpf: 07607623922, 

Rg: 2747647-2, Filiação: Zilda Lizo, data de nascimento: 25/02/1988, 

brasileiro(a), natural de Sete Quedas-MS, solteiro(a), pedreiro, Telefone 

9639-4134. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o executado para pagar o valor do débito alimentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo comprovar o adimplemento nos autos, 

sob pena de decretação de sua prisão civil.

Resumo da Inicial: JÚNIOR DE ALMEIDA, menor, representado por sua 

genitora DÉBORA DE ALMEIDA, [...] vem respeitosamente na presença de 

Vossa Excelência de acordo com o código Civil propor: AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS Em desfavor de, 

FÁBIO JÚNIOR LIZO, brasileiro, pedreiro, residente nesta cidade na Rua 

João de Barro, 05, Residencial Casa Nova, fone 9639-4134, atualmente 

prestando serviços na OG Materiais para construção, pelos seguintes 

motivos, que passa a expor. I – DOS FATOS. A genitora do requerente e o 

requerido conviveram juntos por quase dois anos. O casal passou a viver 

junto quando a mãe do representante estava com apenas 14 anos e o 

requerente nasceu quando a mesma estava com 16 anos. [...] V – DO 

PEDIDO. Diante do exposto, requer: a) O recebimento da presente ação; b) 

A citação do requerido, para, querendo, apresentar resposta, sob pena de 

revelia; [...] h) A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nomeando esta advogada para patrocínio da causa, arbitrando honorários 

e emitindo a certidão respectiva. Dá-se a causa o valor de R$ 5.760,00 

(cinco mil setecentos e sessenta reais). Nestes termos Pede deferimento. 

JÚNIOR DE ALMEIDA, menor, representado por sua genitora DÉBORA DE 

ALMEIDA, [...] vem respeitosamente na presença de Vossa Excelência de 

acordo com o código Civil propor: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE C/C ALIMENTOS Em desfavor de, FÁBIO JÚNIOR LIZO, 

brasileiro, pedreiro, residente nesta cidade na Rua João de Barro, 05, 

Residencial Casa Nova, fone 9639-4134, atualmente prestando serviços 

na OG Materiais para construção, pelos seguintes motivos, que passa a 

expor. I – DOS FATOS. A genitora do requerente e o requerido conviveram 

juntos por quase dois anos. O casal passou a viver junto quando a mãe do 

representante estava com apenas 14 anos e o requerente nasceu quando 

a mesma estava com 16 anos. [...] V – DO PEDIDO. Diante do exposto, 

requer: a) O recebimento da presente ação; b) A citação do requerido, 

para, querendo, apresentar resposta, sob pena de revelia; [...] h) A 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nomeando esta 

advogada para patrocínio da causa, arbitrando honorários e emitindo a 

certidão respectiva. Dá-se a causa o valor de R$ 5.760,00 (cinco mil 

setecentos e sessenta reais). Nestes termos Pede deferimento.

Despacho/Decisão: Visto.Defiro o pedido da exequente. Intime-se o 

executado da determinação contida às f. 127, por edital e, em caso de 

inércia, voltem conclusos para decisão.São José do Rio Claro - MT, 04 de 

julho de 2017.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 13 de julho de 2017

Cristhiane Trombini Puia Baggio Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62950 Nr: 565-23.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ALTRÃO, ANTONIO ALTRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 649 da CNGC/MT 

(Provimento nº 41/2016-CGJ), impulsiono estes autos ao setor de 

Expedição de Matéria de Imprensa, para intimar o douto advogado para 

providenciar o pagamento da diligência, através de guia no CPD, no site 

www.tjmt.jus.br, conforme Provimento 7/2017 no valor de R$. 400,00 

valor este referente a distância de 160Km (de ida e volta) até o endereço 

da executada sendo cobrado R$ 2,50 por Km conforme Portaria nº 

035/2013-DF.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 74183 Nr: 3010-77.2017.811.0033

 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: MARIA NERES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEBRANTE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IDEBRANTE PEREIRA DOS SANTOS, 
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brasileiro(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: A Defensora Pública do Estado de Mato Grosso que 

esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, 

à presença de Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE 

CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO em favor de Maria 

Neres dos Santos, brasileira, separada judicialmente, do lar, portadora da 

cédula de identidade/RG nº 260.427 SSP/RO e CPF nº 606.819.502-34 [...] 

em face de IDEBRANTE PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, separado 

judicialmente, demais qualificações ignoradas e desconhecidas, pelos 

motivos fáticos e de direito que passa a expor. I – DOS FATOS: A 

requerente e o requerido se casaram no dia 26/09/1981, sob o regime de 

comunhão parcial de bens, consoante se extrai da inclusa cópia da 

certidão de casamento. [...] III DOS PEDIDOS: a) Sejam concedidos a 

requerente os benefícios da justiça gratuita, por não ter condições de 

arcar com o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo próprio e ou de sua família, nos moldes da Lei 

1.060/50; b) Seja, ao final, julgada procedente a presente ação para 

decretar o divórcio do casal, expedindo-se Alvará de Averbação ao 

Cartório de Registro Civil competente, para que produza os devidos e 

legais efeitos; [...] Termos em que, Pede e espera deferimento.

Despacho/Decisão: Visto.Defiro a gratuidade processual, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil.Este processo, por seu objeto, deverá 

tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil, razão pela qual a Secretaria deverá agir com as 

cautelas necessárias.Deixo de designar audiência inicial de 

conciliação/mediação entre as partes tendo em vista o desconhecimento 

acerca do endereço do requerido, restando sua presença prejudicada no 

ato porventura designado.Cite-se, por edital, a parte requerida dos termos 

desta ação para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados na inicial.Tendo sido a parte requerida citada por edital, 

certifique-se o transcurso do prazo e não havendo manifestação, desde 

já nomeio como Advogada Dativa a Jhanyleyne Furlan Sorti, inscrita na 

OAB/MT sob o n.º 56211, atuante nesta comarca, como curadora 

especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

quem se dará vistas dos autos para os fins de direitos, sendo os 

honorários advocatícios arbitrados quando da prolação da 

sentença.Após, vistas ao Ministério Público Estadual.Expeça-se o 

necessário. 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 17 de outubro de 2017

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54874 Nr: 682-82.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METRAVEL- MECÂNICA DE TRATORES E VEÍCULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNACO DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS 

LTDA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 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: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138.688/SP, RICARDO TURBINO NEVES 

- OAB:12454

 Intimação das partes da data reagendada pelo perito Engenheiro 

Mecânico designada para o dia 15 de marçoo de 2018, às 13:00 horas, a 

ser realizada na empresa Mônaco Diesel Caminhões e Ônibus Ltda, 

localizada na Av. Ayrton Senna da Silva, s/nº, Setor Industrial, Pascoal 

Ramos, Cuiabá/MT - CEP 78.098-000.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30693 Nr: 1448-43.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CÍCERO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Castrillo - OAB:3990 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 Autos nº 1448-43.2011.811.0033 – Cód. 30693

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 306/307, bem como seus respectivos documentos.

Evolua-se a classe para Cumprimento de Sentença.

 Anote-se no sistema e autuação, constando corretamente o pólo ativo da 

demanda: SCHMIDEL E ASSOCIADOS – ADVOCACIA (EXEQUENTE); e 

passivo da demanda: ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADA), 

procedendo-se com as necessárias retificações no sistema como também 

na capa dos autos, inclusive constando a ação como Cumprimento de 

Sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC 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 Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (dez por cento).

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 06 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 7717 Nr: 1828-47.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CÍCERO DE LIMA, JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Castrillo - OAB:3990 MT, 

JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 Autos nº 1828-47.2003.811.0033 – Cód. 7717

Vistos.

Intime-se a executada para se manifestar quanto ao pedido formulado pelo 

exequente à fl. 251/252 e documentos de fl. 253/254.

Defiro o pedido de fls. 255/256, bem como seus respectivos documentos.

Evolua-se a classe para Cumprimento de Sentença.

 Anote-se no sistema e autuação, constando corretamente o pólo ativo da 

demanda: MANOEL CÍCERO DE LIMA (EXEQUENTE); e passivo da 

demanda: ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADA), procedendo-se com as 

necessárias retificações no sistema como também na capa dos autos, 

inclusive constando a ação como Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, acrescido de 

custas, se houver.
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Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC 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 Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (dez por cento).

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 06 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73588 Nr: 2771-73.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIVALDO MARQUES VERÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 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 145559.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 11/04/2018 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.: 75807 Nr: 3716-60.2017.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARA, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 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 145497.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 04/04/2018 às 15h30min, 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.: 19922 Nr: 1691-26.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGUIMAR RODRIGUES BORGES, LINDOMAR 

RODRIGUES BORGES, DEVANIR RODRIGUES BORGES, GIRLENE 

RODRIGUES BORGES, OLINDA BORGES DA CRUZ, JOSÉ RODRIGUES 

BORGES, VERA LUCIA BORGES DO NASCIMENTO, CLAUDIO MARIO 

BORGES, MARILDA RODRIGUES BORGES, SELMA RODRIGUES BORGES, 

MOACIR RODRIGUES BORGES, LUCIMAR RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64783 Nr: 1552-59.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MOISES VALERIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 “Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 279, no que tange à diligência a ser efetuada antes 

de audiência de justificação.

 Intime-se o diretor da Cadeia Pública Local para, no prazo de 10 dias, 

juntar aos autos os arquivos contendo imagens/vídeos/ monitoramento do 

dia 04 (quatro) de outubro de 2017, em que ocorreram os fatos que 

culminaram na instauração do PAD.

Após, conclusos.

Saem os presentes intimados. Publicada em audiência. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73980 Nr: 2921-54.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMFM, JRFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARRARA LIPORI - 

OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Compulsando os autos, fls. 28/29, verifica-se que a sessão de 

mediação restou exitosa, uma vez que as partes compuseram acordo.

O requerido pugnou fosse realizado exame de DNA para a comprovação 

da paternidade, cujo laudo pericial positivo fora juntado às fls. 37/39.

Instado, o Ministério Público opinou pela homologação dos termos do 

acordo.

 2. 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.

3. 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.

Condeno a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos 

honorários advocatícios ao defensor nomeado à sessão de mediação, Dr. 

José Maria Mariano, OAB/MT 3539-B, verba honorária essa que fixo em 1 

(uma) URH, isto é, R$ 880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco centavos), 

em consonância com o art. 22, § 1°, do Estatuto da Advocacia e a Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB) (Lei n° 8.096, de 4 de julho de 1994), e 

com o item 1 da Tabela XXIV (Audiências Judiciais e Administrativas) da 

Resolução n. 96/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional de Mato Grosso. Expeça-se Certidão em favor do defensor 

nomeado.

Ciência ao Ministério Público.

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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76215 Nr: 3844-80.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCEIA LEITE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, José Martins - OAB:SP/ 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão que BANCO ITAUCARD S/A 

move em desfavor de NILCEIA LEITE DE CAMPOS.

Aportou-se, à fl. 18, petição informando que o requerente não possui mais 

interesse na demanda, postulando pela extinção do feito, tendo em vista a 

composição amigável extrajudicial.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Porque ausente citação e contestação, não resta alternativa senão 

homologar a postulação e extinguir o processo sem resolução do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação 

e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito.

Sem custas e verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações e providências de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1879 Nr: 10-65.2000.811.0033

 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: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCHIARGA TRANSPORTES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIACARDINI NETO - 

OAB:1746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDJANE DANTAS PORFIRIO - 

OAB:6729/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51138 Nr: 273-43.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MÜLLER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução que ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA LTDA move em desfavor de DOUGLAS MULLER DA 

SILVA.

Aportou-se, à fl. 62, petição informando que o requerente não possui mais 

interesse na demanda, postulando pela extinção do feito.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Porque ausente citação e contestação, não resta alternativa senão 

homologar a postulação e extinguir o processo sem resolução do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação 

e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito.

Sem custas e verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações e providências de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53159 Nr: 2614-42.2013.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADF, JAHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

IVONIR ALVES DIAS - OAB:13310/MT

 “Vistos etc.

Considerando a ausência de intimação do(a/s) patrono(a/s) do denunciado 

João Antônio Hernandes Lopes para esta audiência, redesigno o ato para 

o dia 29 de maio de 2018 às 13:30 horas.

 Solicitem-se informações quanto ao cumprimento da carta precatória 

expedida à Comarca de Nova Mutum/MT (fl. 166), grafando na missiva 

trata-se de processo afeto à Meta 2 de julgamentos estabelecidos pelo 

CNJ.

Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte João Antônio Hernandes 

Lopes para comparecer à audiência designada.

Intimem-se os réus da audiência designada.

 Saem os presentes intimados, inclusive a testemunha. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75237 Nr: 3508-76.2017.811.0033

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BRINGHENTI, Odair Jose Dauek 

Wojciechowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/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 145507.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 03/05/2018 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.: 76194 Nr: 3833-51.2017.811.0033

 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: NEREU CESAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO a postulação datada de 6-2-2018 (sem numeração) formulada 

pelo Requerente e, como tal, mantenho a realização da audiência de 

justificação prévia designada para o dia 8 (oito) de fevereiro de 2018, 

porque a ausência de citação do réu para comparecer à audiência de 

justificação prévia não constitui nulidade absoluta.

Ademais, como demonstrado, o endereço constante da petição inicial fora 

destacado de manifestação do próprio Requerido, a revelar, pois, que a 

parte autora forneceu o endereço de que tinha conhecimento da parte ré.

2. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24498 Nr: 1756-50.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENA DE JESUS OLIVEIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 
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OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20738 Nr: 594-54.2008.811.0033

 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: JOAQUIM ROSA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31590 Nr: 2346-56.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIANA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 74534 Nr: 3218-61.2017.811.0033

 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: AMARILZA BRITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIMUNI - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - M.T.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, dando regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70169 Nr: 1195-45.2017.811.0033

 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: ADHEMAR JOSÉ DEFENDI TEIXEIRA, CASSIA LUZIA 

ROMÃO DEFENDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERRAZ PACHECO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 9041 Nr: 811-39.2004.811.0033

 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: JOÃO SIDNEI CERVANTES, ROSANGELA FREIRE 

MUNHOZ CERVANTES, ADELINA FREIRE MUNHOZ CERVANTES, ADILSON 

CERVANTES, ARLEY CERVANTES DONATO, SONIA MARIA CORDEIRO 

CERVANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA 

BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, FLAVIANO HENRIQUE MARTINS ROSADA - 

OAB:33490, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348, 

MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:OAB/MT 16.528

 Vistos etc.

1. Tendo em vista a comprovação da impossibilidade de comparecimento 

em audiência pelo patrono dos requerentes (fls. 477/482), redesigno a 

audiência marcada anteriormente para o dia 19 (dezenove) de abril de 

2018, às 13h30min.

2. Intimem-se, via DJe, os patronos das litigantes para, juntamente com as 

partes, comparecerem à audiência designada, acompanhados de suas 

testemunhas independentemente de intimação judicial.

3. Renovem-se as intimações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59046 Nr: 789-92.2015.811.0033

 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: PATRICIA MEIGA DE CARMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA 

II, ARLINDO TATIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Alves Theodoro de 

Moraes - OAB:11950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031B

 TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA

Processo nº: 789-92.2015.811.0033 – Cód. 59046.

Tipo de Ação: Reintegração/Manutenção de Posse

 Requerente: Patricia Meiga de Camargo

 Requeridos: Associação Nossa Senhora Aparecida II;

 Arlindo Tatin.

Data e horário: Quarta-feira, 03 de fevereiro de 2.018, às 13h30min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Luis Felipe Lara de Souza.

Advogados requerentes: Rejane Buss Sonnenberg;

 Ricardo Buss Sonnenberg.

 Advogado requerido: Heloizio Oliveira Silva

Requerente: Patricia Meiga de Camargo

Representante requerido: Arlindo Tatin.

OCORRÊNCIAS

Feito o pregão e declarada aberta a audiência, foi constatada a presença 

das pessoas supra.

Foi tomada o depoimento pessoal da autora Patrícia Meiga de Camargo, 

bem como inquiridas as testemunhas Lucídio Griep Fenner, Valmir Nunes 

de Araújo, . Tudo por meio de gravação audiovisual em mídia CD-R.

 DELIBERAÇÕES

“Vistos etc.

Declaro encerrada a fase de instrução probatória.

Traslade-se copia deste termo para os autos de Interdito Proibitório código 

59588.

Converto os debates orais em memorias escritos, a serem apresentados 

sucessivamente pelas partes no prazo legal.

 Sai a patrona da parte autora intimada para, no prazo de 10 dias úteis, 

apresentar memoriais.

 Findo o prazo acima mencionado, iniciasse de imediato o prazo de 10 dias 

úteis para o patrono da parte requerida apresentar os memoriais.

Apresentados ambos memoriais, conclusos para a sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes. Do que, para constar, eu, Lucas Vinicius 

Minetto, estagiário, o digitei.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010400-69.2011.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CASSOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS EUGENIO OAB - MT0016674A (ADVOGADO)

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT0009511A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIWOOD RESIDUOS DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei, manifestar-se sobre o teor 

da r. certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-71.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIFER COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 8010050-71.2017.8.11.0033 REQUERENTE: SIDIFER COM. DE 

PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REQUERIDO: WENDER LEMES DA 

SILVA SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por SIDIFER 

COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDAS, em face de WENDES 

LEMES DA SILVA, em que a parte autora requer a procedência do pedido 

para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1440,00 

(um mil, quatrocentos e quarenta reais) em decorrência da emissão do 

cheque n.º 000598, de titularidade da parte requerida. Citada para 

comparecer na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de estar 

presente, conforme Termo de Audiência. Ab initio, com fundamento no 

artigo 20, da Lei 9.099/95, decreto a revelia da parte requerida, eis que, 

devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação, conforme se denota do termo de audiência. Como 

consequência, presume-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. De rigor, a revelia faz com que se 

tornem incontroversos os fatos articulados na reclamação autuada, 

trabalhando em desfavor da parte reclamada, com o julgamento da causa 

de acordo com a tese da parte reclamante. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. O pedido inicial baseia-se em prova documental inequívoca, 

consubstanciada no cheque emitido pela requerida juntado na inicial, no 

valor de R$ 1.440,00 (um mil, e quatrocentos e quarenta reais) assinado 

pela parte requerida. Referido cheque é presumidamente assinado pela 

parte requerida, que confere segurança ao Juízo de que o débito não foi 

pago no período indicado na inicial, o que, em nenhum momento, foi 

contestado pela reclamada. Assim, sendo incontroverso que a assinatura 

constante no cheque é da requerida, bem como inexistindo qualquer 

comprovação de que os títulos foram liquidados, forçoso que é a 

procedência da inicial. Com relação ao termo inicial para incidência das 

correções, juros e correção monetária, tenho que deve ser contada a 

partir do inadimplemento, data certa em que o débito deveria ter sido pago. 

Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva consignar que a sua 

aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, sendo o próprio valor 

em sua manifestação atualizada. Segundo anota Theotonio Negrão, a 

correção monetária não constitui parcela que se agrega ao principal, mas 

simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, 

apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário 

aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe 

um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma atualizada. (JTA 

109/372). (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 

34. ed., Saraiva, p. 1968). - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da quantia resultante da emissão dos cheque n. 

n.º 000598 de titularidade da requerida, no valor de 1.440,00 (um mil, e 

quatrocentos e quarenta reais), devendo ser acrescidas de juros 

moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos 

desde o inadimplemento. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

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). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e 

certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 6 de novembro de 2017. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000214-96.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO)

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMAR APARECIDO RODRIGUES PINTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Eu, 

Oficial de Justiça que lavro e subscrevo a presente, CERTIFICO que em 

09/11/2017 - período vespertino, em cumprimento ao mandado expedido 

pelo juízo competente, extraído dos autos nº. 1000214-96.2017.8.11.0033, 

me dirigi até o endereço indicado (Rua Santa Catarina esquina com a Rua 

Sergipe) em umas casas de madeira de esquina, onde fui atendido pela 

proprietária, Sr.ª Maria Rosa Silva dos Santos, que me informou que o 

executado já residiu no local onde ela está morando atulamente, sendo 

que ele havia se mudado dali há uns dois anos, sendo que desconhece 

seu atual paradeiro. Desta forma, nesta data, pela tarde, me dirigi ao 1º 

Ofício desta Comarca para buscar bens a elas pertencentes, local em que 

fui atendido por Apoliana Dias que, após promover as buscas solicitadas, 

me informou que não existem bens cadastrados em nome do devedor, 

tendo sido realizada a busca pelo(s) nome(s) e pelo(s) CPF(s) 

correspondente(s). Ante o exposto, DEIXEI DE EFETUAR A CITAÇÃO do(a)

(s) executado(a)(s) Voimar Aparecido Rodrigues Pinto e, em razão de não 

conhecer sobre a existência de bens a ela(s) pertencente(s), DEIXO 

TAMBÉM DE PROCEDER ARRESTO, razão pela qual faço a devolução do 

mandado à Central sem o cumprimento positivo do ato. O REFERIDO É 

VERDADE E DOU FÉ. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT, 10 de novembro de 

2017. ANDRE NASSAR NOBRE Oficial de Justiça

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 021/2018-CA

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. Juiz em Substituição e 

Diretor do Foro, desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc ...Considerando que a servidora, 

Gestora Judiciária Substituta da Segunda Secretaria, Clarice Viega, 

Técnica Judiciária-efetiva, matrícula 11993, esta de atestado médico pelo 

período de 10 (dez) dias compreendido entre os dias 5 a 14 de fevereiro 

de 2018. R E S O L V E:Designar o servidor Pedro Vaz da Silva Neto, 

Analista Judiciário-Efetivo, matricula 34110, lotado na Secretaria da 

Segunda Vara, para exercer o cargo em substituição de Gestor Judiciário 

Substituto em Substituição Legal da Segunda Secretaria, no período de 05 

a 14 de fevereiro de 2018.P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Vila Rica, 05 de janeiro de 2018. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva-Juiz Substituto Diretor do Foro

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 6943 Nr: 797-07.2004.811.0049

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIONÍDIO BENEDITO CHAGAS, ILDEBRANDO 

JOAQUIM DE SOUSA, LUIZ MÁRCIO DE AMORIM, EVANDO MACIEL DE 

LIMA, JOÃO RABELO MACIEL, JOÃO CÉSAR DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625/MT, RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - 

OAB:OAB/MT 9710-A, ROMES DA MOTA SOARES - OAB:4781-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora, com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para proceder o recolhimento dos emolumentos 

na averbação da matrícula nº 7504, no valor de R$ 30,10 no cartório do 1º 

Ofício de Imóveis de Vila Rica/MT). Maiores dúvidas e esclarecidos, 

p o d e r á  s e r  i n f o r m a d o  p e l o  t e l e f o n e  6 6  3 5 5 4  

2669/cartoriovilarica@hotmail.com - informar OS 44136).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62971 Nr: 2785-09.2017.811.0049

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESTE JUIZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VILA RICA

GABINETE DA SEGUNDA VARA

TERMO DE SORTEIO DE JURADOS REFERENTE A PRIMEIRA TEMPORADA 

ORDINÁRIA DO ANO DE 2018

Aos 02 dias do mês de fevereiro de 2018, nesta cidade e Comarca de Vila 

Rica, Estado de Mato Grosso, às 13:00 h (horário oficial de Mato Grosso), 

na sala de audiências do Fórum local, sito Av. Perimetral Sul, nº 370, onde 

presente se encontrava o Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva, Juiz Substituto da Segunda Vara e Presidente do 

Egrégio Tribunal Popular do Júri, presentes a douta Promotora de Justiça, 

Dra. Cynthia Quaglio Gregorio Antunes e o nobre advogado, Dr. Marcos 

André Schwingel OAB/MT 8957 representante da subseção da OAB. 

Estando em sala com portas abertas, foi feito o sorteio dos 25 (vinte e 

cinco) jurados e 03 (três) suplentes, para compor a sessão ordinária do 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca, durante o primeiro semestre do 

ano de 2018; e, da lista geral publicada pela Imprensa Oficial foram 

sorteados os seguintes cidadãos, conforme relação a seguir:

 1) Jessica Vancim Benicio

2) Wilson Pereira Sirino

3) Annanda Ellen Aguiar da Silva

4) Helder Dias Ribeiro

5) Kênia Lozada da Silva

6) Vilmar Silva Reis

7) Nazareno Leal Martins

8) Eleandro Kovalski

9) Maria Neuci Rodrigues Keiber

10) Maria Delvani Pinto da Silva

11) Dineuza Nascimento dos Santos

12) Emerson Gonsalves Silva

13) Agnaldo Fernandes de Jesus

14) Hely C. Afonso Fernandes

15) Mara Cristina Colombo Almeida

16) Bruna Fabiano Cardoso

17) Sara Cristiny da Faria Lucas

18) Thiago Cabral Borges

19) Valdir Fukushima Pires

20) Lara Mardem Martins Freitas

21) Patrícia Santos da Silva

22) Guiomar Rita da Costa Lucas

23) Florismar Vieira Barros

24) Dejair Martins Soares

25) Washington Kennedy de Souza

SUPLENTES:

1) Weverton Lemes Guerra

2) Normelia Vincensi

3) Filipe Abreu Lima

Terminado o sorteio pelo MM. Juiz Presidente, foram lacradas em uma urna 

as cédulas sorteadas que ficarão em poder do mesmo até o dia dos 

julgamentos. A seguir, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente a 

intimação dos jurados sorteados para a sessão do júri designada para o 

dia 21 de maio de 2018, às 08h. O não comparecimento dos jurados 

intimados implicará nas sanções legais. Da mesma forma foi determinado 

que se fixasse cópia do Edital no Átrio do Fórum, e que seja procedida a 

publicação no diário oficial de justiça do estado de Mato Grosso ficando a 

Sra. Gestora Judicial intimada a juntar aos autos 24 (vinte e quatro) horas 

anterior ao primeiro julgamento, a pauta dos réus que deverão ser 

submetidos a julgamento popular nessa temporada. Remeta-se cópia desta 

a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, via e-mail 

eletrônico, para os fins legais. Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz 

Presidente que se encerrasse a presente, que vai devidamente assinada. 

Eu, Luzia Antônio Pereira, _____________________, Assessora de 

Gabinete II, digitei e o subscrevi.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto e Presidente do Tribunal Popular do Júri

Cynthia Quaglio Gregorio Antunes

Promotora de Justiça

Marcos André Schwingel (OAB/MT 8957)

Representante da Subseção da OAB/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62062 Nr: 2282-85.2017.811.0049

 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: JOSÉ SANTIAGO DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que proceda o 

recolhimento dos valores referente ao selo de autenticidade e após 

proceder a retirada do respectivo alará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63947 Nr: 210-91.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEREU STELLA OMIZZOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto ao pedido formulado pela parte autora, entendo que a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária depende da comprovação da 

insuficiência de recursos.

A Constituição da República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 

5º, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos:

“Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive 

pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal de 

assistência jurídica (STF – Pleno – Rextr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar 

Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de 

perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – 

Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição do Brasil 

Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, São 
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Paulo, 2011).

Assim, antes de apreciar o pedido, determino a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua insuficiência de 

recursos, colacionando aos autos documentos hábeis, tais como, cópias 

das últimas declarações de imposto de renda, certidões negativas de 

propriedade de bem imóvel (a serem expedidas pelos Cartórios de 

Registro de Imóveis), extratos atualizados das contas bancárias de sua 

titularidade, CTPS, sob pena de indeferimento do benefício.

Cumpra-se.

Vila Rica-MT, 05 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.: 63949 Nr: 212-61.2018.811.0049

 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: JANETE APARECIDA MARIOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS que REIMPLANTE, o 

benefício de auxílio-doença à parte autora JANETE APARECIDA MARIOTTI, 

brasileira, solteira, portadora do RG nº 759-525 SSP/MT e inscrita no 

CPF/MF sob o nº 487.655.891-49, no prazo de 10 dias, a partir da 

intimação desta decisão, até final julgamento. Deixo de designar audiência 

de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC.Intime-se, em caráter 

de urgência, da presente decisão e, por meio do mesmo mandado, faça a 

CITAÇÃO do Instituto Nacional do Seguro 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.Na hipótese de 

a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal.Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 06 de fevereiro de 2018.Carlos 

Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42935 Nr: 209-82.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para abrir vista à DEFESA, com a finalidade de 

apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62305 Nr: 2385-92.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DE PADUA MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação do patrono da requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se quanto à certidão do senhor oficial de justiça, a seguir 

transcrita:"CERTIDÃO Certifico e dou fé que em cumprimento ao 

MANDADO DE CITAÇÃO em que o BANCO DO BRASIL S/A move contra 

ANDREIA DE PADUA MENDONÇA, procedi da forma abaixo.No dia 

11/01/2018, compareci ao Município de Santa Terezinha – MT, falei com 

varias pessoas, por sorte, no mesmo dia, no “Posto de Combustível do 

Cleomenes”, o Senhor Ademar, funcionário da Energisa, informou a 

localização da Fazenda Uiapuru: no “Povoado da Torre”, entrar na estrada 

do Mercadinho da Luciana, depois de uma plantação de soja, fica a 

entrada da sede da fazenda.Ato continuo, fui à Fazenda Uirapuru – na 

entrada tem uma placa escrito “Fazenda Prosperidade (Uirapuru) Fazenda 

Paraíso” – Zona Rural, Santa Terezinha – MT, em 11/01/2018, às 

14h25min, dialoguei com a Senhora Cristiane Zeme, a qual informou que 

estava sem os documentos pessoais, que a Fazenda é de propriedade do 

pai da Requerida, que esta não estava, que a Andreia vem eventualmente 

para a Fazenda, que o Gerente é o Senhor Tiago, mas ele também não se 

encontrava. Na eventual necessidade de nova diligencia para este destino 

peço, por favor, sejam colocadas as informações atinentes ao endereço e 

que seja pago o valor correspondente ao deslocamento do oficial de 

justiça. Vila Rica – MT, 16/01/2018.Carlos Eduardo VincenziOficial de 

Justiça Matricula 26128.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 11493 Nr: 1615-85.2006.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARIMATÉIA DE ABREU LIRA, CARLOS 

ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA, MAX JUNIOR DE SOUZA FIGUEIREDO, 

ROGÉRIO RUIVO DE SOUZA, EDUARDO ALVES SERRA, FÁBIO DA 

COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DA SILVA FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO VICENTE GUIMARÃES 

- OAB:4506-A/PA, LAFAYETTE E BENTES FILHO - OAB:OAB/PA 3641

 Vistos.

Ciente da decisão de fls. 752/754, a qual conheceu do agravo para não 

conhecer o recurso especial, nos termos do artigo 34, VII, combinado com 

art. 253, paragrafo único, inciso II, alínea a, ambos do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça.

Cientifiquem-se as partes quanto ao retorno dos autos, abrindo-lhes vista 

dos autos pelo prazo sucessivo de 05 dias.

Após, nada sendo requerido, cumpra-se as determinações contidas na 

sentença /acórdão.

Cumpra-se, expedindo o quanto necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48200 Nr: 1920-88.2014.811.0049

 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: MPE, PJS, SJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA VIANA SALES - 

OAB:5.913-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação da patrona da requerente, com a finalidade de 

proceder a retirada da certidão de nascimento averbada do menor, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54608 Nr: 1297-53.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCILENE AMÉRICO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:19704/O, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/07, impulsiono os 

presentes autos para que seja feito carga ao Procurador do INSS, com a 

finalidade de manifestação quanto ao laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60126 Nr: 1256-52.2017.811.0049

 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: JUSCELINO RODRIGUES LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DA CUNHA - 

OAB:23.955/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a proximidade da audiência, nos termos da legislação 

vigente e do Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

quanto à certidão do senhor oficial de justiça, ode o mesmo informa que 

não localizou a parte autora.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32968 Nr: 1359-43.2013.811.0035

 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: Edson Alves Suriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/mt

 Posto isso, e por tudo o mais que nos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Requerido BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A, a pagar ao Requerente a título 

de seguro obrigatório DPVAT, o valor R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), devendo referido valor ser corrigido monetariamente a 

partir do sinistro 30.01.2011, com base no INPC acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação válida. Condeno o requerido no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. 

P.R.I.C.Após, o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações legais.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53480 Nr: 159-25.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDSL, RDSL, JGLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDCC, MGFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 528 do CPC, intime-se o devedor para em três (03) 

dias, pagar o débito alimentar remanescente no valor de R$ 762,01 

(setecentos e sessenta e dois reais e um e centavo), conforme cálculo de 

fl. 06, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de ser-lhe decretada a prisão civil, por no mínimo um (01) mês e máximo 

de três (03) meses, em consonância com a Súmula 309 – STJ.

 Às providências.

 Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48975 Nr: 1509-82.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBM, ACGdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Vistos etc.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, denunciou GEUSNY BESSA MENDONÇA como incurso no art. 

217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal; art. 240, §2º, inc. II do ECA; 

art. 241-B e art. 241-D, parágrafo único, inc. II da

Lei nº8.069/90, na forma no art. 71 do Código Penal e ANA CLÁUDIA 

GOMES DE SOUZA como incursa nas condutas do art. 218 c/c art. 226, II, 

ambos do Código Penal.

 1º FATO

 Consta dos autos do procedimento inquisitorial que em data e horário 

imprecisos, nesta comarca de Alto Garças, o denunciado GEUSNY BESSA 

MENDONÇA praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com Maria 

Cláudia de Souza Bazílio, sua enteada, que possui 10 anos de idade, e, 

após, fotografou a parte íntima da menor. Conforme apurado, em data não 

precisada, contudo, entre dezembro de 2016 e maio de 2017, o 

denunciado, aproveitando-se de que dormia no mesmo quarto da vítima, 

em virtude da autoridade que exercia por ser padrasto de Maria Cláudia, 

ordenou à menor que se despisse e deitasse sobre a cama, momento em 

que GEUSNY apalpou a genitália da impúbere e produziu diversos 

registros fotográficos do ato, tudo com finalidade de satisfação de sua 

própria lascívia.

 2º FATO

Consta dos autos do procedimento investigativo incluso que, desde 

dezembro de 2016, nesta comarca de Alto Garças, nas mesmas 

condições de tempo, lugar e execução, aproveitando-se de sua relação 

doméstica e familiar, o denunciado GEUSNY BESSA MENDONÇA assediou 

e constrangeu sua enteada, a criança Maria Cláudia de Souza Bazílio, por 

meio de comunicação, consistente no aplicativo whatssapp, diversas 

vezes, com a finalidade de induzi-la a se exibir de maneira pornográfica e 

sexualmente explícita, bem como armazenou fotografia e vídeos da menor 

em seu celular.

Conforme apurado dos autos, desde o mês de dezembro de 2016, de 

maneira continuada, o denunciado determinava que a menor Maria Cláudia, 

sua enteada de dez anos de idade, tirasse fotos nuas, em poses 

pornográficas e que lhe remetesse as imagens, ou, em outras ocasiões a 

obrigava a entregar seu aparelho celular para que o próprio GEUSNY 

pudesse retirar o material fotográfico, sendo que o armazenava consigo 

com finalidade de satisfação de sua lascívia, conforme as fotos 

constantes do inquérito policial.

3º FATO

Consta dos inclusos autos de procedimento investigativo que em data não 

precisa, mas no ano de 2017, nesta comarca de Alto Garças, a 

denunciada ANA CLÁUDIA GOMES DE SOUZA induziu sua filha de apenas 

dez anos a satisfazer a lascívia do denunciado Geusny.

Conforme se extrai dos autos, a denunciada tomou conhecimento acerca 

dos crimes praticados por seu convivente, ora denunciado, contra sua 

filha, sendo que a menor passou a residir com a avó materna.

Posteriormente, a denunciada levou a menor de volta para a sua 

residência, em convivência comum com o denunciado, sendo que a infante 

voltou a sofrer violência sexual por parte de seu padrasto.

Com a finalidade de cessar a prática delitiva, que acontecia pelo aplicativo 

whatssapp, a vítima bloqueou o denunciado, sendo que quando a 

denunciada tomou conhecimento deste fato determinou que a infante não 

só desbloqueasse o Geusny, mas que remetesse as fotografias que ele 

queria, tendo conhecimento pleno e absoluto sobre a natureza das 

imagens, ainda consignando a ameaça de castigo físico caso não o 

fizesse.

A denúncia fora recebida em 04/07/2017 conforme ref. 04.

Os acusados pessoalmente citados (ref. 10), apresentaram resposta à 
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acusação à ref. 15.

Designou-se audiência de Instrução e Julgamento à ref. 17, sendo 

redesignada à ref.44 e realizada à ref. 76 ocasião em que se ouviu as 

testemunhas e o denunciado.

Oferecidas as alegações finais, o ilustre representante do MPE, após 

analisar o conjunto probatório, entendeu estar devidamente demonstrada a 

materialidade e autoria dos delitos, bem como a responsabilidade criminal 

dos réus, pugnou pela condenação dos mesmos, nos termos da peça 

exordial acusatória (ref. 106).

Por sua vez, em alegações finais, a defesa do réu Geusny Bessa 

Mendonça em síntese, pugnou pela absolvição do réu, ante a falta de 

provas. No que tange a ré Ana Claúdia Gomes de Souza a defesa pugnou 

pela sua absolvição sob o argumento de que a ré não contribuiu para 

infração penal, nos termos do artigo 386, IV, do Código de Processo Penal.

Eis o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a 

responsabilidade criminal de Geusny Bessa Mendonça e Claudia Gomes 

de Souza, anteriormente qualificados, pela prática do delito descrito na 

denúncia.

 I - Do réu Geusny Bessa Mendonça

 Dos delitos previstos no art. 217-A do Código Penal c/c art.226, II do CP e 

art.240 §2°inc II, do ECA.

De análise dos autos verifica-se que o réu foi denunciado como incurso 

nas penas do art.217-A c/c art.226, II, ambos do Código Penal e art.240 

§2°inc II, do ECA..

Cumpre mencionar que há severa dúvida, na hipótese, quanto à dinâmica 

do ocorrido e, além disso, inexistem elementos a indicar com a segurança 

necessária que o réu efetivamente tenha praticado os crimes. Em que 

pese, a vitima Maria Cláudia ter afirmado em seu depoimento na delegacia 

que o réu tocou sua vagina para tirar uma foto, de análise dos autos, 

verifica-se quando da audiência de instrução e julgamento sob o crivo da 

ampla defesa e do contraditório, que a vítima Maria Claudia por sua vez 

negou veementemente ter sido tocada em sua vagina pelo réu Geusny, 

para favorecer a foto que o réu pretendia tirar do órgão genital da vitima.

 Assim, não se repetindo em Juízo o depoimento prestado pela vítima na 

fase policial, forçoso reconhecer a ausência de provas com a incidência 

do in dubio pro reo.

 Segundo Heleno Cláudio Fragoso:

 "Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à 

certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos 

os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, 

sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa 

mente em torno da existência de certa realidade" (Jurisprudência Criminal, 

Editora Forense, 4ª edição, p. 506).

 Ademais, "o Direito Penal não opera em conjecturas. Sem a certeza total 

da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação" 

(Apelação 170.407, TACRIM-SP).

 Como sabido, a prova no processo penal deve ser suficientemente firme 

no sentido da ocorrência dos fatos e da autoria e, em assim não sendo, há 

de ser aplicada a máxima “in dubio pro reo”, garantindo-se o respeito aos 

direitos individuais e ao Estado Democrático de Direito. Para a condenação 

é indispensável a existência de prova segura, firme e valiosa e, existindo 

sombra de dúvida, como neste caso, a absolvição se impõe, como medida 

de inteira justiça:

 “EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ESTUPRO. 

PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO. Sendo frágil a 

demonstração da autoria e da materialidade do delito, deve-se aplicar ao 

caso o princípio do in dubio pro reo para manter-se a absolvição do 

acusado.” (TJMS, 2º Turma Criminal, ApCrim nº 2010.021970-3, Des. 

Romero Osme Dias Lopes, DJ 13/09/2010). “Prova - Insuficiência - Meros 

indícios que não bastam para a condenação criminal - Autoria que deve 

ser concludente e estreme de dúvida - Absolvição decretada. Em matéria 

de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria 

deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a 

condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes a 

absolvição do réu deve prevalecer” (TJMT, 2ª C., Rec. em AP, j. 12/5/93, 

Rel. Inácio Dias Lessa, RT 708/339).

Nesta esteira, os indícios de prova suficientes a ensejar a deflagração da 

ação penal não se converteram em provas sólidas necessárias ao 

decreto condenatório.

 Assim, diante do que resultou apurado, forçoso concluir que a prova 

colhida não se mostra suficiente para lastrear um decreto condenatório, 

pairando dúvida razoável sobre a participação do réu no crime em 

questão, o que impõe a aplicação serena do princípio de que a dúvida o 

beneficia.

 Nesta esteira, apesar da existência de indícios que pairam contra o 

denunciado, na ausência de provas firmes e robustas, de rigor a 

incidência do in dubio pro Reo, com a consequente absolvição do 

denunciado por falta de provas quanto aos crimes tipificados no art.217-A 

do CP c/c art.226, II, do CP e art.240 §2°inc II, do ECA, porquanto não 

restou comprovado que o réu tocou na vagina da vítima, bem como que o 

réu tenha produzido, reproduzido, dirigido, fotografado, filmado ou 

registrado cena pornográfica da vítima.

 Dos crimes dos artigos 241 –B e 241-D, § único inciso II todos do ECA

A materialidade delitiva fora comprovada pelo auto de prisão em flagrante 

(ref. 02), relatório fotográfico (ref. 02), relatório da psicóloga (ref. 02), 

termo de entrega (ref. 02), depoimentos na fase inquisitorial e judicial, 

cópia do boletim de ocorrência (ref. 02).

A autoria resta provada, conforme se vê nos depoimentos prestados 

pelos policiais civis Renato Carlos dos Santos Berigo e Edilson Carvalho, 

bem como dos tios da vítima Sebastiana Claudia Liberato de Souza Pereira, 

Amanda Souza de Moraes, Júnior Cláudio Gomes de Souza, Luzia Cláudia 

G. de S. Marçal e da vítima Maria Cláudia de Souza Bazílio.

Outrossim, o policial civil Renato Carlos dos Santos Berigo em seu 

depoimento em juízo declarou que a vítima compareceu a delegacia 

acompanhada de sua tia e declararam que o acusado pedia para criança 

para tirar fotos nuas e enviar para o acusado, bem como que as vezes o 

próprio acusado deixava o seu celular na cama para vítima tirar fotos. 

Completou que ao averiguar o celular da vítima extraiu-se fotos desta nua, 

bem como áudio do acusado oferecendo dinheiro e pedindo fotos da vítima 

sem roupa. Por fim, concluiu que conforme relatos da tia da vítima, a 

denunciada Ana Cláudia, genitora da vítima, teria sido informada da 

situação vivenciada pela filha, todavia, não quis acreditar.

A testemunha Amanda Souza de Moraes, informou em juízo, que estava 

com celular da vítima no momento em que acusado enviou uma mensagem 

pedindo foto. Aduziu que o conteúdo das mensagens consistia em o 

acusado pedir fotos, a qual vítima falava que tinha vergonha e que não iria 

mandar, todavia, o acusado insistia falando para vítima ir até o banheiro 

tirar as fotos e enviar. Declarou que a vítima apresentava baixo 

rendimento escolar e comportamento de nervosismo. Alegou ainda que 

instalou aplicativo no celular da vítima que grava ligações, tendo percebido 

que em uma das conversas com a vítima o acusado teria oferecido 

dinheiro. Por fim, declarou que vítima havia lhe dito que acusado tocou nas 

suas partes íntimas para tirar foto.

Por sua vez, o acusado Geusny Bessa Mendonça, quando interrogado em 

juízo confessou que teria de fato pedido para vítima tirar fotos nuas e lhe 

enviar, que teria pedido a foto apenas uma única vez, sendo que a vítima 

por conta própria continuava mandando as imagens. Confessou que a 

vítima tirou fotos com seu celular.

Desse modo, considerando as provas colacionadas aos autos tais como: 

o relatório fotográfico, os prints das conversas pelo Watssapp, e os 

depoimentos dos policiais e demais testemunhas, bem como o depoimento 

da vítima, verifica-se que o denunciado, armazenou fotografia 

pornográfica envolvendo criança, bem como aliciou, assediou criança por 

meio de comunicação (telefone) a fim de induzir criança a se exibir de 

forma pornográfica, restando assim caracterizada a prática dos delitos 

tipificados nos arts. 241 –B e 241-D, § único inciso II todos do ECA.

Logo, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer 

excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo ser incurso nas penas 

dos arts. 241 –B e 241-D, § único inciso II todos do ECA.

Do Reconhecimento da Continuidade Delitiva dos crimes tipificados nos 

artigos 241 –B e 241-D ambos do ECA:

De análises dos autos, preenchidos os requisitos de ordem objetiva 

(mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva 

(unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), não há 

qualquer óbice ao reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no 

artigo 71, caput, do Código Penal.

Assim, tenho como certo o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo 

em vista que o réu mediante mais de uma ação praticou dois crimes da 

mesma espécie e nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de 

execução.

II - Da ré Ana Cláudia Gomes de Souza Basílio
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Do crime do art.218 c/c art.226, II ambos do Código Penal

Pois bem. Examinando os autos verifico que a acusada fora denunciada 

pela suposta infração penal capitulada art.218 c/c art.226, II ambos do 

Código Penal.

 Cumpre mencionar, que nenhuma prova robusta restou produzida sob o 

crivo do contraditório, apta a legitimar a condenação da denunciada pelos 

referidos delitos. Assim, de rigor a absolvição da denunciada.

Ocorre que a autoria delitiva não restou suficiente demonstrada a ponto de 

embasar a prolação do édito condenatório.

Percebe-se que os depoimentos prestados não foram capazes de 

descrever o envolvimento da acusada nas práticas delituosas em 

questão.

No processo penal, a prova válida para a condenação do réu é aquela de 

certeza inconcussa, estreme de dúvidas quanto à autoria do crime e 

jamais de probabilidade. Meras suposições não podem acarretar 

condenação no âmbito criminal.

 Por fim, percebe-se que os indícios de autoria delitiva colhidos em sede 

inquisitorial não foram corroborados por elementos de prova produzidos 

sob o crivo do contraditório, razão pela qual é imperiosa a absolvição da 

acusada.

Neste sentido, tem se manifestado nossos Tribunais:

RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A 

prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e 

robusta, sem o que se impõe a absolvição do agente. (TJ-MG - APR: 

10208080032120001 MG , Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de 

Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 25/06/2013). (destaquei).

Nesta esteira, apesar da existência de indícios que pairam contra a 

denunciada, na ausência de provas firmes e robustas, de rigor a 

incidência do in dubio pro Reo, com a consequente absolvição da 

denunciada por falta de provas.

DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para ABSOLVER o réu 

Geusny Bessa Mendonça devidamente qualificado nos autos, quanto aos 

crimes tipificados no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal e 

art.240 §2°inc II, do ECA, ante a falta de provas para condenação nos 

termos do art.386, VII, do Código Penal; e CONDENÁ-LO como incurso nas 

sanções previstas art. 241-B e art. 241-D, parágrafo único, inc. II da Lei 

nº8.069/90, todos na forma no art. 71 do Código Penal, e para ABSOLVER 

Ana Cláudia Gomes de Souza Basílio, qualificada nos autos, ante a falta 

de provas para condenação, nos termos do art. 386, VII do Código de 

Processo Penal.

 Passo a dosimetria da Pena Do réu Geusny Bessa Mendonça

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena. Outrossim, a fim de se evitar repetições 

desnecessárias passo a análise das circunstancias judiciais dos delitos 

conjuntamente.

 Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes.

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: não destoam dos crimes desta natureza

g) Consequências: foram graves tendo em vista os traumas psicológicos 

causados a vítima;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa;

 Do crime tipificado no artigo art. 241-B do ECA

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 01 (um) ano e 04(quatro) meses 15(quinze) dias de reclusão e 

53(cinquenta e três) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não existem 

agravantes. No entanto, encontra-se presente a circunstância atenuante 

relativa à confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal), razão pela qual, 

atenuo a pena em apenas 04(quatro) e 15(quinze) dias e 08(oito) 

dias-multa, por óbice da súmula 231 do STJ, passando a dosar a pena em 

01(um) ano de reclusão e 45(quarenta e cinco) dias-multa.

 Na terceira fase, não incidem causas de aumento e de diminuição de 

pena. Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de 

Geusny Bessa Mendonça no patamar de em 01(um) ano de reclusão e 

45(quarenta e cinco) dias-multa.

 Do crime tipificado no artigo art. 241-D, § único inciso II do ECA

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 01 (um) ano e 03(três) meses de reclusão e 53 (cinquenta) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não existem 

agravantes. No entanto, encontra-se presente a circunstância atenuante 

relativa à confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal), razão pela qual, 

atenuo a pena em apenas 03(três) meses e 08 (oito) dias-multa, por óbice 

da súmula 231 do STJ, passando a dosar a pena em 01(um) ano de 

reclusão e 45(quarenta e cinco) dias-multa.

 Na terceira fase, não incidem causas de aumento e de diminuição de 

pena. Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de 

Geusny Bessa Mendonça no patamar de 01(um) ano de reclusão e 

45(quarenta e cinco) dias-multa.

 Da continuidade delitiva nos crimes tipificados nos artigo 241-B do ECA.

Com relação à continuidade delitiva, não restam dúvidas sobre sua 

aplicação, visto que o réu praticou a conduta do crime do art. 241-B do 

ECA por diversas vezes, em datas diferentes, nas mesmas circunstâncias 

de tempo e lugar e contra a mesma vítima.

 Desse modo, aumento a pena do crime em seu grau mínimo de 1/6, em 

razão da ausência do numero efetivo de vezes que o delito foi cometido, 

elevando a pena privativa de liberdade do crime tipificado no artigo 241-B 

do ECA para 01 (um) ano e 02 (dois)meses de reclusão e 60(sessenta) 

dias-multa.

Da continuidade delitiva nos crimes tipificados nos artigo 241-D§ único 

inciso II do ECA.

No que se refere à continuidade delitiva, não restam dúvidas sobre sua 

aplicação, visto que, por diversas vezes, o réu praticou a conduta do 

crime tipificado no art. 241-D, § único inciso II do ECA aliciando e 

constrangendo por meio de telefone celular a vítima(criança) para se exibir 

de forma pornográfica ou sexualmente explicita em datas diferentes, nas 

mesmas circunstâncias de tempo e lugar e contra a mesma vítima.

Desse modo, aumento a pena do crime em seu grau mínimo de 1/6, em 

razão da ausência do numero efetivo de vezes que o delito tipificado e 

241 – D § único inciso II do ECA foi cometido, elevando para 01 (um) ano e 

02 (dois)meses de reclusão e 60(sessenta) dias-multa.

Do concurso material

Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados nos art. 

241-B e 241-D ambos do ECA, reconheço o concurso material previsto no 

artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo 

qual torno a pena DEFINITIVA do réu GEUSNY BESSA MENDONÇA em 02 

(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de 120 

(cento e vinte) dias-multa que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do 

salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não haver 

informação nos autos sobre a capacidade financeira do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO, nos termos do art. 

33, § 2º do CP.

Verifico que, na situação em tela, torna-se cabível a aplicação da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma 

vez que o réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, 

revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito. Assim 

sendo, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução.

DAS DETERMINAÇÕES GERAIS

O réu poderá recorrer em liberdade desta sentença notadamente diante da 

quantidade e natureza da pena imposta. Expeça-se alvará de soltura.

Condeno o réu ainda ao pagamento das custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos 

culpados; comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso 

III, da CF/88; comunique-se ao instituto de identificação civil; expeça-se o 

necessário para execução da pena, efetivem-se as demais formalidades 

legais, e arquive-se o presente feito, procedendo-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a Defesa e o condenado, 

pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer o que será feito 

mediante termo, tudo a teor dos itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da CNGCGJ/MT.

Vale a presente decisão como alvará de soltura, e ofício no que couber.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53229 Nr: 77-91.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jardilina Pereira da Silva, Ruben Caetano Borges Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutripaves Comércio e Representação de 

Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON SANTOS DA SILVA - 

OAB:23487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

 Tendo em vista que os documentos juntados não comprovam a 

hipossuficiência da parte autora, porquanto não se mostra crível que a 

parte celebre contrato de compra de 11.500 sacas de soja apenas com 

vencimentos na ordem de R$ 1.270,97 (hum mil duzentos e setenta reais e 

noventa e sete centavos), intime-a para que comprove sua 

hipossuficiência, ou recolha às custas no prazo de 05 (cinco) dias sob 

pena de extinção.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53479 Nr: 158-40.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDSL, JGLC, RDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDCC, MGFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 528 do CPC, intime-se o devedor para em três (05) 

dias, pagar o débito alimentar remanescente no valor de R$ 896,56 

(oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e cinquenta seis centavos), 

conforme cálculo de fl. 06, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de fazê-lo, sob pena de penhora e avaliação.

 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.: 53481 Nr: 160-10.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDO, MLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 528 do CPC, intime-se o devedor para em três (03) 

dias, pagar o débito alimentar remanescente no valor de R$ 371,29 

(trezentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos), conforme 

cálculo de fl. 06, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, por no mínimo um (01) mês e 

máximo de três (03) meses, em consonância com a Súmula 309 – STJ.

 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.: 14327 Nr: 362-31.2011.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Borges dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora, para que apresente 

resposta ao recurso de apelação de fls. 41/43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39434 Nr: 1005-47.2015.811.0035

 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: Rodolfo Leobet

 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:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à parte autora o 

benefício denominado aposentadoria rural por idade, a partir da 

citação.Correção monetária e juros das parcelas em atraso devem ser 

aplicadas na forma prevista no Novo Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o 

quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem 

nas ADIs 4357 e 4425. Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, 

para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata 

implantação da Aposentadoria rural por idade à parte autora, no prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa. Condeno o 

Instituto réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas, de 

acordo com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados 

aos acréscimos legais a partir da presente data. Como o valor da 

condenação é inferior a 1.000(mil) salários mínimos, está dispensado o 

reexame necessário da decisão, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do 

C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.____________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39992 Nr: 1230-67.2015.811.0035

 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: AGNELO DE SOUZA

 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:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à parte autora o 

benefício denominado aposentadoria rural por idade, a partir da 

citação.Correção monetária e juros das parcelas em atraso devem ser 

aplicadas na forma prevista no Novo Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o 

quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem 

nas ADIs 4357 e 4425. Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, 

para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata 

implantação da Aposentadoria rural por idade à parte autora, no prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa. Condeno o 

Instituto réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas, de 

acordo com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados 

aos acréscimos legais a partir da presente data. Como o valor da 

condenação é inferior a 1.000(mil) salários mínimos, está dispensado o 

reexame necessário da decisão, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do 

C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.____________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41415 Nr: 99-23.2016.811.0035

 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: Cleonice Custódio Ribeiro

 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:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à autora o benefício 

denominado aposentadoria rural por idade, a partir da citação.Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, 

ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação da Aposentadoria 

rural por idade à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  c o m  a s  c a u t e l a s  d e 

praxe.____________________________________LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41504 Nr: 142-57.2016.811.0035

 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: MARTHA ROSSETO SESSEL

 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:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à autora o benefício 

denominado aposentadoria rural por idade, a partir da citação.Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, 

ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação da Aposentadoria 

rural por idade à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  c o m  a s  c a u t e l a s  d e 

praxe.____________________________________LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41740 Nr: 240-42.2016.811.0035

 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: Edésio Rodrigues Martins

 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:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à autora o benefício 

denominado aposentadoria rural por idade, a partir da citação.Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, 

ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação da Aposentadoria 

rural por idade à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  c o m  a s  c a u t e l a s  d e 

praxe.____________________________________LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42771 Nr: 702-96.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Mendes Fantim

 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:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, Julgo extinto o processo com resolução do mérito, para 

JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado, para condenar o requerido a 

conceder à parte autora o benefício assistencial de Amparo ao Idoso 

desde a data de desde a data da citação do requerido. As prestações em 

atraso serão pagas de uma só vez, acrescida de juros e correção 

monetária. Os juros legais são devidos a partir da citação Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425.Assim, 

ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação do benefício 

assistencial à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa.Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência no percentual de 10% do valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a 

Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos 

acréscimos legais a partir da presente data. 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.PRIC.Após o trânsito em julgado arquivem-se 

os autos com as cautelas de praxe.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51888 Nr: 2831-40.2017.811.0035

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÃNCER DE 

BARRETOS, HENRIQUE DUARTE PRATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR FLAUZINO DE MORAES - 

OAB:OAB/SP 53.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de Incidente Processual, promovido pela requerente FUNDAÇÃO 

PIO XII, representada por seu Diretor Presidente HENRIQUE DUARTE 

PRATA, afim de que seja concedido à requerente a 

custódia/acautelamento de 02 (dois) veículos do tipo Caminhão Volvo FH, 

ambos apreendidos sob os autos de cód. 49671 e cód. 48670.

É o relatório. Decido.

Em análise dos autos, verifica-se que os autos principais de cód. 49671 e 

cód. 48670, cujos bens apreendidos nos mesmos são objeto do presente 

incidente, foram remetidos respectivamente ao juízo da 23ª Vara Federal 

de Curitiba/PR (ref. 29) e 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea 

Grande/MT (ref. 105), ante ao declínio de competência deste juízo.

Logo, ante a inviabilidade de remessa do presente aos respectivos juízos 

competentes por serem autos distintos, resta-se caracterizada a perda do 

objeto, devendo o requerente proceder com o novo pedido junto aos juízos 

em que tramitam os respectivos autos anteriormente declinados.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30883 Nr: 825-36.2012.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Gonçalves Martins - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 825-36.2012.811.0035-ID-30883

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Marilene Gonçalves Martins - ME

CITANDO(A, S): Marilene Gonçalves Martins - Me, CNPJ: 03279586000163, 

brasileiro(a), comércio, Endereço: Rua Acorizal, Nº 44, Cidade: Alto 

Garças-MT, e sua representante legal Marilene Gonçalves Martins, 

CPF:096.944.448-61, Rua Acorizal, 44, Alto Garças/MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/06/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 8.913,44

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, 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 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se da execução fiscal proposta em face de 

Marilene Gonçalves Martins - Me, CNPJ: 03279586000163, acima 

qualificada, objeto da CDA 20122379.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 6 de fevereiro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39099 Nr: 866-95.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA, João Batista de 

Araújo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ernesto Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrégis Pithan Pagnussatt 

- OAB:8.992-B, FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO para sanar a retro contradição da forma como acima 

f u n d a m e n t a d o . À s  p r o v i d ê n c i a s . 

Cumpra-se.________________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33054 Nr: 1452-06.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandervaldo Bezerra de Resende, Fernando Cesar 

Passinato Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Lúcio Franco Pedrosa 

- OAB:MT/5.746

 Código nº: 33054Vistos etc.Trata-se de cumprimento de sentença de 

honorários, proposto por VANDERVALDO BEZERRA DE RESENDE E 

FERNANDO CÉSAR PASSINATO AMORIM em face DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT.I – DOS 

REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIODispõe o art. 524 do CPC que o 

requerimento de execução deverá ser instruído com demonstrativo 

descriminalizado e atualizado do débito, bem como o nome completo, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o 

disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de correção monetária adotado; 

os juros aplicados e as respectivas taxas; o termo inicial e o termo final 

dos juros e da correção monetária utilizados; a periodicidade da 

capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos eventuais 

descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens passíveis de 

penhora, sempre que possível.II – DO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇAIntime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento dos valores exequendos, qual seja R$ 15.945,21 (quinze mil 

novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), no prazo de 

15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da 

dívida e 10% a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o 

art. 523 do CPC.Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa 

e os honorários incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 

2º, do citado artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.III – DA 

IMPUGNAÇÃOEm consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Altere-se a classe processual para 

cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto 

Garças-MT, 09 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.: 14878 Nr: 908-86.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Brandão dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Humberto Moreira Lima - 

OAB:221274/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód: 14878

DECISÃO/Ofício n. 32/2018

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, 09 de Janeiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14328 Nr: 363-16.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ires da Silva Marchesan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A, Eladio Miranda Lima - OAB:13242-A/MT

 Código nº: 14328

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários, proposto por IRES 

DA SILVA MARCHESAN em face BRASIL TELECOM S/A..

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Dispõe o art. 524 do CPC que o requerimento de execução deverá ser 

instruído com demonstrativo descriminalizado e atualizado do débito, bem 

como o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de 

correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos 

eventuais descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens 

passíveis de penhora, sempre que possível.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos, qual seja R$ 3.687,57 (três mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), no prazo de 15 dias, 

sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 

10% a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do 

CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças-MT, 09 de Janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14186 Nr: 221-12.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augustinho Borges David, Nilce do Carmo Borges de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio Luciana Ltda - Produtos 

São João

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sirleia Strobel - OAB:5.256 - 

MT

 Código nº: 14186

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários, proposto por 

AUGUSTINHO BORGES DAVID e NILCE DO CARMO BORGES DE SOUZA 

em face INDÚSTRIA E COMÉRCIO LUCIANA LTDA - PRODUTOS SÃO 

JOÃO.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Dispõe o art. 524 do CPC que o requerimento de execução deverá ser 

instruído com demonstrativo descriminalizado e atualizado do débito, bem 

como o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de 

correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos 

eventuais descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens 

passíveis de penhora, sempre que possível.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos, qual seja R$ 21.003,85 (vinte e um mil e três 

reais e oitenta e cinco centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de incidir 

em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças-MT, 09 de Janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 2409 Nr: 157-80.2003.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudolf Thomas Maria Aernoudts

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernane Riytiro Maehara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heráclito Alves Ribeiro - 

OAB:35.389/SP, Heráclito Alves Ribeiro Junior - OAB:149.886/SP

 Código nº: 2409

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários, proposto por 

RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS em face ERNANE RIYTIRO 
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MAEHARA.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Dispõe o art. 524 do CPC que o requerimento de execução deverá ser 

instruído com demonstrativo descriminalizado e atualizado do débito, bem 

como o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de 

correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos 

eventuais descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens 

passíveis de penhora, sempre que possível.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos, qual seja R$ 583.246,31 (quinhentos e oitenta e 

três mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), no prazo 

de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado 

da dívida e 10% a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o 

art. 523 do CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças-MT, 12 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.: 5109 Nr: 381-47.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adaildo Nele da Costa

 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:

 Nos termos da CNGC, atendendo o disposto na Resolução 11/2014-TP, 

que determina que os Alvarás devem ser expedidos por meio eletrônico, 

IMPULSIONO o feito a parte autora para que decline os dados bancarios 

para fim de futura expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14146 Nr: 181-30.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Santos Pinheiro

 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:

 Nos termos da CNGC, atendendo o disposto na Resolução 11/2014-TP, 

que determina que os Alvarás devem ser expedidos por meio eletrônico, 

IMPULSIONO o feito a parte autora para que decline os dados bancarios 

para fim de futura expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32461 Nr: 787-87.2013.811.0035

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA FANTIM ALMEIDA-ME, Celia Fantim 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁCIO MUNIZ JÚNIOR 

- OAB:8872/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerida para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o interesse na realização 

de audiência de conciliação junto ao CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35066 Nr: 1005-81.2014.811.0035

 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: LUZIA DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da audiência, os 

depoimentos serão colhidos pelo sistema de digitação. As partes também 

foram advertidas da vedação da divulgação não autorizada dos registros 

fonográficos a pessoas estranhas do processo (artigo 2º, VI, Provimento 

38/2007-CGJ). Registra-se que as gravações permanecerão em arquivo 

digital em computador (servidor e no HD local) deste juízo para a 

segurança dos dados, podendo ser enviadas ainda, mediante 

requerimento, ao Ministério Público e aos advogados das partes, no 

endereço eletrônico cadastrado no Apolo.Inicialmente, tomou-se o 

depoimento da requerente e das testemunhas, tudo conforme sistema de 

gravação digital.Dada a palavra ao Advogado da parte autora este se 

manifestou: “MM. Juiz, desisto da oitiva da testemunha Ana Cândida 

Ribeiro”Posteriormente, a parte autora apresentou memoriais 

orais.DELIBERAÇÕESEm seguida o MM. Juiz deliberou: “Vistos etc. 

Homologo a desistência de oitiva da testemunha da autora Ana Cândida 

Ribeiro. Ante a apresentação de memoriais orais da parte autora, ausente 

o requerido, permaneçam os autos conclusos para sentença.Às 

providências. Cumpra-se.”Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por 

que se encerrou a presente audiência, cujo termo, inscrito por Rayana 

Vichieti Rezende, assessora de gabinete, após lido e achado, vai 

devidamente assinado pelos presentes. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45185 Nr: 1657-30.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INAIA ZLUHAN COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E S DA SILVA COMERCIO DE CELULARES ME, 

ELISANGELA SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caren Daiane Guerra Silveira - 

OAB:101.322/RS, JOÃO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - OAB:370390, 

MARCELO KLEIN - OAB:83380-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora, para que 

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. De tudo informando o recolhimento, para posterior expedição de 

mandado de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51210 Nr: 2614-94.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Vitor Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O

 DECISÃO.

Vistos etc.

Analisando a defesa apresentada à ref. 34, entendo que ela não é 

suficiente para obstar o recebimento da denúncia e o processamento da 

ação penal, vez que não é líquida e plena para se afastar a existência do 

crime e os indícios de autoria, bem como no presente verifico que não 

estão presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do 

acusado nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal. 

Inexistindo outras questões de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Isto posto, designo a audiência de instrução e julgamento, para o dia 

01/03/2018 às 08h:30min.

Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas para comparecer na data 

designada, expedindo-se carta precatória para testemunhas que 

porventura não residam nesta comarca, caso houver, para sua oitiva 

perante o juízo do local onde estiverem.

No mais, DEFIRO a solicitação apresentada pela autoridade policial à ref. 

34. Proceda-se à Diretoria deste Juízo com a remessa dos objetos 

solicitados, com as cautelas necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa do denunciado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 23078 Nr: 792-69.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Franco de Carvalho, Antônio 

Aparecido Ferreira, Mario Gomes, Maximo José de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, Núbia Carla 

Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, NUBIA CARLA LUIZ MENDES - 

OAB:14335/B, ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - OAB:14398, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Cód. nº 23078

DESPACHO

Defiro o pedido constante no ofício de fls. 107.

Assim, encaminhe referidas munições ao 2º Pelotão de Polícia Militar de 

Alto Taquari/MT.

Após, arquivem-se os autos.

Alto Taquari/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 15099 Nr: 644-68.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolde Maria Koch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP, Tanise Cristina Tortorelli - OAB:215084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira, Matrícula nº 1553427 - OAB:8.438/MT

 Cód. nº 15099

Defiro o pedido de fls.135.

1. Remetam-se os autos ao contador para atualização do débito.

2. Com a atualização, se dentro do limite legal, expeça-se RPV para 

pagamento do débito.

3. Após, arquivem-se os autos.

Alto Taquari/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19574 Nr: 977-15.2009.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izolde Maria Koch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela de Deus Moura - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:180.242/SP

 Cód. nº 19574

O pedido de fls.50 será analisado e decidido nos autos apensos cód. nº 

15099.

Alto Taquari/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20602 Nr: 746-51.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Mauri Garbúgio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 20602

Vistos.

1. Verifica-se que às fls. 80/81 foi juntado um acordo entre as partes, 

porém está ilegível, tornando assim prejudicado sua apreciação.

2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte exequente para, juntar nos autos no 

prazo 10 (dez) dias a cópia legível do contrato, sob pena de extinção do 

feito.

3. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21942 Nr: 754-91.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jose Bonvino Esgueira - ME, Maria José 

Bonvino Esgueira, Suzana Bonvino Esgueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT, Natalia Crozara Garcia - OAB:13.424/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 21942

DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema INFOJUD no intuito de localizar bens da parte executada passíveis 

de penhora, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 2 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30738 Nr: 215-57.2013.811.0092

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 499 de 709



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Onofra Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242, Silvano Amélio Marques - 

OAB:31.741/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 30738

DESPACHO

Intime-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Diante da inércia, certifique-se o decurso do prazo e arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

Alto Taquari/MT, 24 de janeiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 1437 Nr: 265-98.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Lourival Antônio 

Sperandio, Erney Martins Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 AUTOS DO PROCESSO DE CÓDIGO N° 1437

Vistos.

1. INTIME-SE o exequente, nos termos da certidão de fl.276 para em 5 

(cinco) dias, dar prosseguimento aos autos.

2. CUMPRA-SE.

Alto Taquari/MT, 14 de novembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 11720 Nr: 231-26.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petroluz Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Joice Briancini Machado, Auto Posto 

Bom Sucesso Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7.680/MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5.222/MT, 

FERNANDO DAMASCENO PERES - OAB:12.553-MT, Joslaine Fábia de 

Andrade - OAB:6900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Cód. 11720

DESPACHO

Defiro os pedidos contidos à fl. 170.

Determino a retificação na capa dos autos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar.

Alto Taquari/MT, 24 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 17019 Nr: 163-37.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Cardoso - ME. Elton- M.Mercado, 

Carlos Roberto Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS do Processo de Código n° 17019

Vistos.

1. DEFIRO o requerimento de fl. 134 para suspender o curso do processo 

por 01 (um) ano, nos termos do art. 921 do CPC, inciso III .

2. Transcorrido o prazo, INTIME-SE o exequente para requerer o que de 

direito, em cinco dias, sob pena de extinção.

3. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Alto Taquari-MT, 14 de novembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20640 Nr: 784-63.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049-MT

 Autos do Processo de Código nº. 20640

Vistos.

1. INTIME-SE a parte executada na pessoa de seu advogado, para pagar o 

saldo remascente da dívida junto a PGE, no prazo de 5 (cinco)dias.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari - MT, 14 de novembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21494 Nr: 304-51.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII, Seylla Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Bonvino Esgueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vilela Borges 

Melo - OAB:201921/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 21494

Defiro o pedido de fls.51.

Determino a remessa deste feito ao Conciliador desta Comarca, para 

designação de sessão de conciliação/mediação, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21760 Nr: 571-23.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Cód. nº 21760

DESPACHO

Notifique-se a ré, através de seu Patrono para que, no prazo legal, 

apresente suas razões recursais.

Após, ao Ministério Público para apresentação de Contrarrazões.

Alto Taquari/MT, 24 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31757 Nr: 5-69.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Rodrigues&Cia Ltda-ME, 

Marcos Antônio Rodrigues, Dalva Darky Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31757

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco 

Bradesco S/A em face de Marco Antonio Rodrigues ME e OUTROS, todos 

devidamente qualificados.

 Homologo, por sentença, o acordo entabulado entre as partes informado 

às fls. 36/36, vº, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, 

ficando, por consequência, resolvido o mérito da causa, nos termos do 

art. 487, III, “b”, do CPC.

Determino o cancelamento da penhora efetivada às fls. 31/32.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas e Honorários na forma da Cláusula 3º do acordo.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 24 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42777 Nr: 1561-04.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Moraes de Oliveira - 

OAB:12.913/MT, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 Cód. nº 42777

I – Apresentada resposta à acusação (fls.68/76), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/03/2018, às 

13h30min (HORÁRIO MT).

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Alto Taquari/MT, 19 de janeiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19134 Nr: 604-81.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Moraes Dutra Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, William Santos Araújo - OAB:2644/MT

 Cód. n° 19134

DECISÃO

CHAMO O FEITO A ORDEM

Em busca detalhada neste gabinete foi localizada pasta contendo backup 

do CD da audiência de instrução e julgamento de (fls.146), contendo o 

interrogatório do réu Sebastião de Moraes Dutra Farias e inquirição da 

testemunha Wlisses Rodrigues de Souza.

Desta forma, cancelo a audiência designada para o dia 28/03/2018.

Abram-se vistas as partes para apresentação de memoriais.

Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 22962 Nr: 676-63.2012.811.0092

 AÇÃO: Exceção de Litispendência (art. 149 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: LEANDRO JOÃO GRAFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Vara Única de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de exceção de litispendência intentada por Leandro João Graff 

em que requer a extinção do feito em razão de suposta litispendência 

deste feito como o de nº 2005.3502542-4, da 1ª vara da comarca Costa 

Rica/MS.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo não acolhimento 

da arguição de exceção de litispendência.

Eis o breve relato.

Fundamento.

Decido.

 Compulsando atentamente a denúncia que gerou o processo de nº 

2005.3502542-4, da 1ª vara da comarca Costa Rica/MS, observa-se que 

não há que se falar em litispendência.

A ação penal de Costa Rica tem por objeto um único furto praticado em 

desfavor de Gelson Luiz Schmalz, no dia 7 de julho de 2005. Este feito, 

por sua vez, visa apurar a responsabilidade do réu por furtos praticados 

no dia 9 de julho de 2005, em desfavor das vítimas Valdemar Tiepo, 

Teodoro João Kok e João Brasil.

Além disso, o presente feito visa apurar o furto de dez mil litros de 

combustível ocorridos no ano de 2009, no local denominado “Fazenda 

Paraná”, bem como a subtração de um GPS na mesa localidade.

Destarte, sob todos os prismas, não vislumbro a referida litispendência, 

haja vista a inexistência de identidade entre os fatos, bem como entre as 

vítimas dos furtos.

Assim sendo, deixo de acolher a exceção de litispendência, devendo o 

presente feito ser extinto, com resolução do mérito.

 Conclusão:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (usado por analogia), julgo improcedente o pedido, com resolução do 

mérito, para rejeitar a alegação de litispendência, nos termos da 

fundamentação.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Taquari-MT, 1º de junho de 2016.

Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30770 Nr: 253-69.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALC, LDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 30770

Sentença.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por Ana Lais 

Cardoso, representada por sua genitora Lindomara Domingues Cardoso, 

em face de Análio Antunes dos Santos, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Ocorre que, conforme fls. 48, foi realizada a tentativa de intimação 

pessoal da representante lega da requerente, contudo, conforme certidão 

de fls. 49 não logrou êxito, vez que a mesma mudou de endereço sem 

informar este juízo e seu patrono, estando em lugar incerto e não sabido.

O Ministério Público opinou pela extinção do presente feito, nos termos do 

artigo 485, III do Código de Processo Civil.

É o breve relato. Fundamento.

No presente caso verifica-se que a parte exequente deixou de dar o 
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regular andamento ao feito, não sendo localizada no seu endereço 

informado na inicial (fls. 48/49), mantendo-se inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte exequente da demanda, com considerável lapso 

temporal. Fato este que cabalmente caracteriza demasiada desídia no 

prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 24 de janeiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31030 Nr: 540-32.2013.811.0092

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paróquia São José e Nossa Senhora 

Aparecida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049-MT

 Certifico que o Recurso de Apelação de fls. 55/56 é tempestivo, razão 

pela qual, em cumprimento a determinação de fls. 57, intimo a parte 

recorrente, através de seu patrono para que, no prazo legal, apresente 

suas razões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31189 Nr: 708-34.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Pereira de Souza - ME, Marta Bezerra 

da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:28.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31189

DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema INFOJUD no intuito de localizar bens da parte executada passíveis 

de penhora, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Considerando a juntada de declaração de imposto de renda, determino que 

doravante os autos tramitem em segredo de justiça, devendo ser afixada 

TARJA MARROM e etiqueta contendo tal informação na capa dos autos.

Alto Taquari/MT, 2 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 21172 Nr: 1314-67.2010.811.0092

 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 Claudia Barbosa Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075A- MT, Silvanio Amelio Marques - OAB:293188/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS DO PROCESSO DE CÓDIGO N° 21172

Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para, em 5 (cinco) dias, manifestar– se quanto 

a petição de fl. 68.

2. CUMPRA-SE.

Alto Taquari/MT, 14 de novembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 33177 Nr: 912-44.2014.811.0092

 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: Maria de Lourdes Henzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coop. de Créd. de Livre Ad. de Assoc. Pioneira 

da Serra Gaúcha-SIC (SICREDI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358 - MT

 AUTOS Nº 912-44.2014.811.0092 – Código 33177

Vistos etc.

 Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para, em 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento aos autos, sob pena de extinção do feito sem resolução 

de mérito, nos moldes do disposto no artigo 485, III, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Alto Taquari-MT, 15 de maio de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33058 Nr: 802-45.2014.811.0092

 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: Marciano Luiz Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:8.927/SC, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380

 AUTOS do Processo de Código n°. 33058

Vistos.

1. Trata-se de ação de indenização proposta por Marciano Luiz Batista em 

desfavor de Aditivos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

 2. À fl. 47, foi determinada a intimação pessoal do requerente para se 

manifestar nos autos, contudo, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação (fl. 54).

É o relato.

Decido.

3. Verifico que o requerente foi intimado para manifestar nos autos, com 

ressalva de que o silêncio causaria a extinção do processo, contudo 

mesmo intimado pessoalmente não se manifestou nos autos.

4. Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que o 

autor não possui mais interesse na demanda, haja vista que sua conduta 

demonstra verdadeiro abandono da causa, razão pela qual se impera a 

extinção da demanda.

Pois bem, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil/15 extingue-se o processo sem o julgamento do mérito:

III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

DISPOSITIVO.

5. DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil/15, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO.

6. Custas pelo autor.

7. Transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias.

8. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.se.

 Alto Taquari/MT, 14 de novembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14659 Nr: 209-94.2006.811.0092

 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: ILENA LANGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Campanelli Ohara - 

OAB:1378646

 AUTOS DO PROCESSO DE CÓDIGO N° 14659

Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente, para em 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento aos autos, sob pena de extinção do feito sem resolução 

de mérito, nos moldes do disposto no artigo 485, III, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

2. CUMPRA-SE.

Alto Taquari/MT, 14 de novembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 19455 Nr: 1067-23.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Ribeiro - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8.909-MT, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:9.246-E/MT, MAX 

MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Ante o exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, 

RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. 17. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 39 da Lei n. 6.830/80).18. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Taquari/MT, 14 de novembro de 2017.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33177 Nr: 912-44.2014.811.0092

 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: Maria de Lourdes Henzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coop. de Créd. de Livre Ad. de Assoc. Pioneira 

da Serra Gaúcha-SIC (SICREDI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358 - MT

 AUTOS do Processo de Código n°. 33177

Vistos.

1. Trata-se de ação de indenização proposta por Maria de Lourdes Henzel 

em desfavor da Coop. De Crédito Sicredi

 2. À fl. 78, foi determinada a intimação pessoal da requerente para se 

manifestar nos autos, contudo, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação (fl. 82).

É o relato.

Decido.

3. Verifico que a requerente foi intimada para manifestar nos autos, com 

ressalva de que o silêncio causaria a extinção do processo, contudo 

mesmo intimada pessoalmente não se manifestou nos autos.

4. Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

autora não possui mais interesse na demanda, haja vista que sua conduta 

demonstra verdadeiro abandono da causa, razão pela qual se impera a 

extinção da demanda.

Pois bem, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil/15 extingue-se o processo sem o julgamento do mérito:

III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

DISPOSITIVO.

5. DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil/15, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO.

6. Custas pelo autor.

7. Transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias.

8. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.se.

 Alto Taquari/MT, 14 de novembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 21334 Nr: 144-26.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calisto Beno Adams

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sodré Dantas - OAB:, 

Osvaldo Antônio de Lima - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Pires Mafra - 

OAB:7906/MS

 Autos do Processo Código Nº 21334

Vistos.

1. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL propôs ação de execução fiscal contra 

Calisto Benno Adams objetivando a cobrança de R$ 86.493,50 (oitenta e 

seis mil quatrocentos e noventa e três reais cinquenta centavos).

2. À fl. 126 o exequente pugnou pela extinção da execução pelo 

pagamento.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

3. Com a quitação do débito, conforme comprova a petição de fls. 127/128, 

mister a extinção da presente ação, com fulcro no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil/15 que prevê.

“Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita.

 Art. 156 (CTN) - Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;”

DISPOSITIVO.

4. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de 

Processo Civil/15, bem como o artigo 156 do Código Tributário Nacional, 

JULGO extinto o processo com julgamento de mérito, uma vez satisfeita à 

dívida pelo devedor, sendo indevidas custas processuais e honorárias 

advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, procedendo-se as 

anotações de estilo, dando-se baixa e ARQUIVANDO-SE os autos.

6. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

 7. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Taquari - MT, 23 de novembro de 2017.

 Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3422 Nr: 267-68.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAD, BCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Júnior - OAB:14.848 - MT, Eduardo Fraga Filho - OAB:6818/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 3422

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução por quantia certa proposta por Banco 

Bradesco S/A em face de Werny Adolfo Dreyer e OUTRO, todos 

devidamente qualificados.

O exequente informou às fls. 260/262 a composição do acordo.
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Homologo, por sentença, o acordo entabulado entre as partes informado 

às fls. 260/262, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, 

ficando, por consequência, extinta a execução com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, II e III do Código de Processo Civil.

Cumpra-se ainda a determinação do segundo parágrafo da decisão de fls. 

234.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Custas e Honorários na forma do acordo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18579 Nr: 505-14.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Euta Martins Barbosa, 

Gilza Urbana de Rezende Martins, Loiva Ana Kohlrausch Kok, Instituto 

Presbiteriano de 1º Grau Judith Vieira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Moisés Borges Rezende Júnior - OAB:5.374/MT, 

Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT

 Cód. 18579

DECISÃO

Defiro os pedidos contidos às fls. 267, para determinar a correção da 

autuação, fazendo constar “Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO” como o nome da ação.

Intimem-se os Executados, Lairton João Sperandio, Euta Matins Barbosa, 

Gilza Urbana Rezende e Instituto Judith Vieira Barbosa para no prazo de 

15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida, sob pena de aplicação 

de multa no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor exigido, sem 

prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação de tantos 

bens quantos forem necessários para a satisfação da obrigação.

Saliento que a intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do 

art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo.

 Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

 Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 517 do Novo 

Código de Processo Civil, que servirá também aos fins previstos no art. 

782, §3º, do mesmo código.

 Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14407 Nr: 1147-26.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta - Proteção de Cultivos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Código: 14407

Despacho

Defiro o petitório de fls. 150. Expeça-se o competente mandado de 

avaliação do imóvel penhorado às fls.142.

Alto Taquari/MT, 31 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16224 Nr: 577-69.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Augustin, Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Paro Peças - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:MT/6177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:SP/207681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 16224

Despacho

Cumpra-se decisão de fls. 134.

Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16349 Nr: 696-30.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Augustin, Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Paro Peças - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:MT/6177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:SP/207681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 16349

DESPACHO

Diante da certidão de fls. 149, intime-se pessoalmente a parte exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção (Art. 485, III e § 1º do NCPC).

 Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21943 Nr: 755-76.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Bonvino Esqueira, Suzana Bonvino 

Esgueira, Maria José Bonvino Esgueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT, Natalia Crozara Garcia - OAB:13.424/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 21943

Sentença.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada 

pelo Banco Bradesco S/A, em face de Suzana Bonvino Esgueira – ME, 

Suzana Bonvino Esgueira e Maria Jose Bovino Esgueira , todos 

devidamente qualificados nos autos.

Ocorre que, conforme fls. 41, vº, a parte exequente fora pessoalmente 

intimada para se manifestar sobre a decisão de fls. 38, obedecendo ao 

dispositivo do artigo 485, §1º do NCPC, porém não houve manifestação, 

conforme certidão às fls. 42.

 É o breve relato. Fundamento.

No presente caso verifica-se que a parte exequente deixou de dar o 

regular andamento ao feito, mesmo tendo sido intimada (fls. 41, vº), 

mantendo-se inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte exequente da demanda, com considerável lapso 

temporal. Fato este que cabalmente caracteriza demasiada desídia no 

prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas processuais já recolhidas e sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 
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estilo, independente de nova determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15139 Nr: 683-65.2006.811.0092

 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: Antônio Ivo Roweder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Vieira da Rocha 

- OAB:11101/MT, Ricardo Pedrollo de Assis - OAB:7685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 Cód. 15139

DECISÃO

Defiro os pedidos contidos às fls. 770/781, para determinar a correção da 

autuação, fazendo constar “Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO” como o nome da ação.

Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

integralidade da dívida, sob pena de aplicação de multa no percentual de 

10% (dez) por cento sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos 

processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem 

necessários para a satisfação da obrigação.

Saliento que a intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do 

art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo.

 Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

 Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 517 do Novo 

Código de Processo Civil, que servirá também aos fins previstos no art. 

782, §3º, do mesmo código.

 Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18970 Nr: 987-59.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Makoto Takahashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 18970

Sentença.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Municipal de Alto Taquari, em face de Ederson Makoto Takahashi, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Ocorre que, conforme fls. 48, a parte exequente fora pessoalmente 

intimada para se manifestar sobre o despacho de fls. 47, obedecendo ao 

dispositivo do artigo 485, §1º do NCPC, porém não houve manifestação, 

conforme certidão às fls. 48 e 50.

 É o breve relato. Fundamento.

No presente caso verifica-se que a parte exequente deixou de dar o 

regular andamento ao feito, mesmo tendo sido intimada (fls. 48 e 50), 

mantendo-se inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte exequente da demanda, com considerável lapso 

temporal. Fato este que cabalmente caracteriza demasiada desídia no 

prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19452 Nr: 1079-37.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondomaq Máquinas e Veículos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samara & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Corrêa da Costa 

Junior - OAB:7445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 19452

Sentença.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por 

RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA, em face de SAMARA & CIA 

LTDA, todos devidamente qualificados nos autos.

Ocorre que, conforme fls. 71, a parte exequente fora pessoalmente 

intimada para se manifestar sobre a decisão de fls. 66, obedecendo ao 

dispositivo do artigo 485, §1º do NCPC, porém não houve manifestação.

 É o breve relato. Fundamento.

No presente caso verifica-se que a parte exequente deixou de dar o 

regular andamento ao feito, mesmo tendo sido intimada (fls. 66), 

mantendo-se inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte exequente da demanda, com considerável lapso 

temporal. Fato este que cabalmente caracteriza demasiada desídia no 

prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas processuais já recolhidas e sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 02 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 23059 Nr: 773-63.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Procon 

Municipal de Alto Taquari-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO MELO DE ABREU - 

OAB:8397/MT, Hugo Ramos Vilela - OAB:Mat. 100184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:, ANA TEREZA PALHARES BASILIO - OAB:74802/OAB-RJ

 Código: 23059

Despacho

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018.
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Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46471 Nr: 140-08.2014.811.0084

 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: EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdGHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Panzarini - 

OAB:10.426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 46471.

Vistos.

INTIME-SE a parte autora pessoalmente, bem como por seu advogado, via 

DJE, para que dê seguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal, resultará na extinção, 

conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo 

Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, com ou sem manifestação, 

certifique-se e, após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Apiacás, 02 de fevereiro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46460 Nr: 127-09.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Transportes Terrestres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Wood Ind. Com. Exp. Madeiras Ltda - ME, 

JOÃO PEREIRA DA SILVA, Anderson de Oliveira, JOSÉ XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: procuradoria federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 46460.

Vistos.

Tendo em vista que às fls. 47/60 a parte executada apresentou Exceção 

de Pré-Executividade, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

quinze (15) dias, se manifestar.

Com o decorrer do prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos conclusos.

Às providências.

Apiacás, 02 de fevereiro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46513 Nr: 179-05.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Pereira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:48069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido, razão por que:1) DECLARO INEXISTENTE o débito 

discutido nos autos, confirmando a antecipação de tutela deferida às fls. 

45/48, bem como:2) CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (07/09/2011 – 

primeiro desconto indevido), bem como, a correção monetária com 

reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir 

da prolação da sentença. 3) CONDENO a parte requerida a efetuar a 

devolução em dobro dos valores abatidos indevidamente até a data da 

suspensão dos aludidos descontos, conforme a presente sentença, com 

correção monetária desde o efetivo desembolso/desconto (Súmula 43, 

STJ) e o respectivo pagamento de juros de mora um por cento (1%) ao 

mês, desde a citação (art. 405, CC)..4) Em consequência, por ocasião do 

cumprimento da presente sentença (aí incluindo eventual pagamento 

voluntário) deverá a parte interessada ABATER/COMPENSAR o valor do 

empréstimo indevido, indevidamente depositado na conta bancária da 

autora, no valor de R$ 5.004,59 (cinco mil, quatro reais reais e cinquenta e 

nove centavos), corrigido monetariamente desde a disponibilização do 

dinheiro em sua conta.5) CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento 

das despesas, custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 

85 do CPC/2015.Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito proposto 

por JANDIRA PEREIRA GONÇALVES contra o BANCO BMG S/A, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Apiacás-MT, 02 de fevereiro de 2018.Tibério de Lucena 

Batista,Juiz Substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51140 Nr: 118-42.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARION SILVEIRA, Gilmar Silveira, GILSON SILVEIRA, RUI 

ZILÁRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVEIRA, ENI SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS - 

OAB:34537

 Código: 51140.

Vistos.

Tendo em vista o teor do ofício da comarca de Balneário Camboriú-SC (ref. 

76), a realização da audiência de Conciliação, para data de 07 de 

fevereiro de 2018, restou prejudicada, razão pela qual:

ACOLHO o pedido da parte autora à ref. 77, DETERMINO a readequação 

da pauta e REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia, 04 DE ABRIL 

DE 2018 ÀS 13:30H.

 OFICIE-SE ao Juízo deprecado, comunicando os atos aqui designados, 

para a intimação pessoal dos requeridos para que compareçam à 

audiência de mediação e conciliação.

INTIMEM-SE os autores e seu advogado para comparecerem à audiência 

supra designada.

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, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72381 Nr: 58-13.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Verde Terraplangem e Transportes 
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Ltda-ME, Valdivino Lopes Batista, Ana Maria Neves Lopes, Diego Neves 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18756 Nr: 2070-49.2007.811.0038

 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: Dijanira Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para informar endereço e telefone 

atualizados do requerente, para fins de intimação acerca da expedição do 

alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28067 Nr: 1502-91.2011.811.0038

 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: Amarildo Gomes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, esclarecer se dá integral 

quitação, cujo o decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será 

interpretado nesse sentido e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação – CPC, 794, I./NCPC, art. 924, II. Intimando-o ainda para que 

informe endereço e telefone atualizados da parte requerente a fim de que 

esta seja comunicada da expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53202 Nr: 541-82.2013.811.0038

 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: Maria Vencioni da Costa Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação - CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56796 Nr: 1410-11.2014.811.0038

 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: Rosalina Amancio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, esclarecer se dá integral 

quitação, cujo o decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será 

interpretado nesse sentido e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação – CPC, 794, I./NCPC, art. 924, II. Intimando-o ainda para que 

informe endereço e telefone atualizados da parte requerente afim de que 

esta seja comunicada da expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57529 Nr: 3360-54.2014.811.0006

 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: WTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosemeire de Matos Barbosa - 

OAB:115.460, Solange Helena Sversuth - OAB:7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca da certidão do senhor meirinho, ref. 69, informando endereço 

atualizado da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15997 Nr: 1752-03.2006.811.0038

 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: Patricia Andrade dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o fim 

de decotar/excluir o excesso apontado de R$. R$. 41.501,65 (quarenta e 

um mil quinhentos e um reais e sessenta e cinco centavos) e homologar o 

débito total de R$. 111.003,35 (cento e onze mil e três reais e trinta e cinco 

centavos), sendo R$ 107.927,46 (cento e sete mil novecentos e vinte e 

sete reais e quarenta e seis centavos) para a parte autora e R$ 3.075,89 

(três mil e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) em relação aos 

honorários advocatícios, com data base em 2/2016.Condeno a parte 

impugnada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como honorários 

advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito econômico 

obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa previdenciária, 

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

com a concordância da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, 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, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese 

de remessa necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, 

art. 496 e ss. -, certifique, a fim de que seja dado o prosseguimento do 

necessário ao pagamento/adimplemento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 50462 Nr: 266-70.2012.811.0038

 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 Lucia de Oliveira Espirito Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação - CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52606 Nr: 2540-07.2012.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Laet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:MT/10885, Taísa Esteves Matsubara Sanches - OAB:MT/ 11360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca da certidão do senhor meirinho, ref. 12, intimando-o ainda que 

guias referente pagamento de diligência de Oficial de Justiça, devem ser 

emitidas via site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53065 Nr: 403-18.2013.811.0038

 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: Antonio Messias da Silva -ME, Antonio Messias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luis Araujo Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR - NCPC, art. 523 e ss. - em que não foram 

localizados bens do devedor executado, razão pela qual DETERMINO a 

suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se 

suspenderá a prescrição, bem como, quando decorrido esse prazo 

máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, 

DETERMINO o arquivamento dos autos - NCPC, art. 921, III, §§ 1º e 2º - até 

o decurso da prescrição intercorrente, quando deverá retornar concluso 

para a extinção.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55604 Nr: 443-63.2014.811.0038

 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 Jose Simao

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para esclarecer se dá integral 

quitação ao objeto da lide, ficando advertido de que o decurso do prazo de 

10 (dez) dias, in albis, será interpretado no sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67905 Nr: 891-65.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMSRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para comparecer a audiência marcada, 

conforme adiante transcrito: (...) Com amparo no respeitável despacho e 

com fulcro no art. 334 da Lei Federal n. 13.015/2015, designo a audiência 

conciliatória para a data de 15 de março de 2018, às 14h40min. 

Intimando-o ainda para informar endereço e telefone atualizados da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69544 Nr: 1650-29.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DB, IBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca da certidão de ref. 15, bem como para que informe se recebeu a 

quantia executada nos autos, requerendo, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77011 Nr: 2487-50.2017.811.0038

 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: PFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton de Almeida Marques - 

OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca da certidão do senhor meirinho, ref. 26, requerendo, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70312 Nr: 2153-50.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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): Antonio Roberto de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

correspondencia devolvida (AR), ref. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66728 Nr: 372-90.2016.811.0038

 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
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 PARTE AUTORA: Ambrozina Paulino Geronimo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, no prazo legal, comparecer a este cartório 

para retirar a segunda via da certidão de nascimento da requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95878 Nr: 3587-40.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSSS, MSSS, FSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 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.

Condeno a(s) parte(s) devedora(s)/executada(s) no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais eventualmente remanescentes, 

cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, 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, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o 

pagamento ocorreu de forma voluntária e no prazo legal de 15 (quinze) 

dias – NCPC, art. 523, § 1º(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72574 Nr: 145-66.2017.811.0038

 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): Altair Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT - 4482-O, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT - 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74947 Nr: 1404-96.2017.811.0038

 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 SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Borges Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS - 

34607, Volnei Copetti - OAB:RS - 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73356 Nr: 563-04.2017.811.0038

 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: Sebastiao Ventura da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marconi & Marconi LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:MT - 19946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:MT/14856

 (...) DETERMINO que intime as partes, através do(a) advogado(a), para 

que se manifestem no prazo máximo de 5 (cinco) dias se desejam a sua 

realização do ato e, na hipótese de decurso do prazo de 5 (cinco) dias in 

albis ou em caso dessa resposta de forma positiva por qualquer das 

partes, porque audiência não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

ou quando não se admitir a autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º -, (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73357 Nr: 564-86.2017.811.0038

 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: Sebastiao Ventura da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:MT - 19946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:MT/14856

 (...) DETERMINO que intime as partes, através do(a) advogado(a), para 

que se manifestem no prazo máximo de 5 (cinco) dias se desejam a sua 

realização do ato e, na hipótese de decurso do prazo de 5 (cinco) dias in 

albis ou em caso dessa resposta de forma positiva por qualquer das 

partes, porque audiência não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

ou quando não se admitir a autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º - (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68477 Nr: 1160-07.2016.811.0038

 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): Diva Cristina Franci Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Guenda - OAB:OAB/SP 

101.856, Washington Faria Siqueira - OAB:MT1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96862 Nr: 3995-31.2017.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci dos Santos, Romis Antonio Pinto, 

Aparecido Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:MT/ 15192, Juliano Duarte Prioto - OAB:MT/18566, Paulo 

Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184/MT

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 
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complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

CANCELO à audiência designada para o dia 31 de janeiro de 2018, uma 

vez que a testemunha ser ouvida é investigador de polícia e conforme 

ofício n. 27/2018/DP Araputanga-MT, não estará na comarca, motivo esse, 

que REDESIGNO para o dia 15 de março de 2018, às 16h30min, e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a).

(...)

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40130 Nr: 1357-71.2011.811.0026

 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): Luciana Maria Camargo Pereira- Me, Lindomar 

Soares de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de Ação Monitória tendo como partes as em epígrafe, em que 

entrementes, o autor pugnou pela citação do requerido por edital, nos 

termos do art. 246, IV, do Código de Processo Civil, por entender que a 

parte ré esta em lugar incerto e não sabido.

Pois bem. A citação por edital é permitida, excepcionalmente, quando o réu 

se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível ou, mesmo, quando 

o próprio réu for desconhecido ou incerto (artigo 256 do CPC).

 Tratando-se, pois, da hipótese do inciso II do dispositivo acima citado, qual 

seja, caso em que o réu, embora certo, esteja em local ignorado ou 

incerto, exige-se a realização de diligências por parte do autor da 

demanda, a fim de tentar efetivar a citação de modo pessoal e somente 

não sendo obtido êxito é que se pode passar à citação por edital.

 Isso porque a citação via edital constitui uma ficção jurídica por meio da 

qual, confere-se publicidade à ação, presumindo-se que a parte foi 

cientificada acerca da existência da demanda. No entanto, sua utilização 

de forma precipitada, sem antes terem sido promovidas exaustivas 

diligências no sentido de se encontrar o réu, realmente poderá trazer 

prejuízos irreparáveis para o réu, na medida em que o impede de exercer 

os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

 A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

 PRELIMINAR – Alegação de ausência dos fundamentos de fato e de 

direito – Recurso que atende ao disposto no art. 514, inciso II, do CPC/73 - 

Preliminar nas contrarrazões afastada. AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Citação por edital – Necessidade de 

esgotamento dos meios de localização da ré – Existência de endereço não 

diligenciado - Decisão desconstituída – Recurso provido. (TJ-SP - APL: 

00068676020138260161 SP 0006867-60.2013.8.26.0161, Relator: Denise 

Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 09/03/2017, 24ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

Indeferimento da citação da ré por edital. Cabimento. Não comprovado nos 

autos o esgotamento das diligências para localização da agravada. 

Incidência do artigo 231 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22469373120158260000 SP 

2246937 31.2015.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 

20/01/2016, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

20/01/2016)

DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Décima Quarta Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em 

dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM, COM EXTINÇÃO 

DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS 

PARA CITAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE 

CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA 

REFORMADA PARA DECLARAR A NULIDADE DE TODOS OS ATOS 

PRATICADOS A PARTIR DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. DESNECESSIDADE DE 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 

14ª C. Cível - AC - 1225388-0 - Curitiba - Rel.: Gil Francisco de Paula 

Xavier F Guerra - Unânime - - J. 14.10.2015) (TJ-PR - APL: 12253880 PR 

1225388-0 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier F Guerra, 

Data de Julgamento: 14/10/2015, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

1691 17/11/2015)

Assim, o requerente providenciou a citação do réu no endereço constante 

nos documentos, porém o oficial de justiça constatou que o requerido não 

residia mais no endereço indicado (fl. 54).

 Além disso, foi lhe informado, por uma vizinha, que o(a) requerido(a) 

estaria residindo na cidade de Tangará da Serra/MT.

Ato contínuo, o requerente pugnou a citação por edital ao argumento de 

que o(a) requerido(a) estaria em local incerto e não sabido.

 No entanto, conforme já exposto, cabe ao autor antes de requerer a 

citação por edital promover diligências no sentido de encontrar o réu, uma 

vez que o ato citatório somente poderá ser realizado por edital quando 

restar inequívoca a situação exposta no artigo 256, II do CPC.

 No presente caso, não realizado diligências para tentar encontrar o réu, 

limitando-se a afirmar que não sabe onde o(a) requerido(a) reside.

 Ora, caberia ao requerente comprovar que efetuou diligências para tentar 

encontrar o local em que o(a) requerido(a) reside, o que não restou 

demonstrado nos autos.

 Portanto, conclui-se que a parte ré não está em local incerto ou não 

sabido.

 É como decido!

Isso posto, INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos, informando o atual 

endereço da(o) requerida(o), sob pena de extinção.

Após, aportado o novo endereço nos autos, CUMPRA-SE as seguintes 

providências:

a) Expeça-se o 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.

Diversamente, decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45433 Nr: 1227-76.2014.811.0026

 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: Valdivino Milani, João Milani Sobrinho, Vera Lucia Milani, 

Ovídio Milani, Orlando Milani, Waldemar Milani, Nair Milani, Maria Aparecida 

Milani Valente, Jair Valente, Antonia Deraimo Milani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Milani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O, Helton George Ramos - OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de desentranhamento retro.

 INTIME-SE ou COMPAREÇA o representante do autor para indicar de 

forma individualizada quais serão os documentos a serem 
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desentranhados.

 Após, cumpra-se na forma estabelecida no art. 336 da CNGC/MT

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 553 Nr: 89-07.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Gomes de Souza, Cícero Francisco de 

Souza, Florípes Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Vistos.

Compulsando os documentos anexados à petição de fl. 411, verifico que o 

procurador do espólio do executado Cícero Francisco de Souza deixou de 

juntar os documentos pessoais dos herdeiros arrolados, a fim de provar a 

qualidade de herdeiros. Desta forma determino nova intimação do 

advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a determinação 

contida na decisão à fl. 410, item 2, alínea “a”.

Outrossim, tendo em vista a juntada de instrumento procuratório às fls. 

413/414, verifico que a desnecessidade de expedição de carta/mandado 

de citação do herdeiros, quando o seu procurador constituído se 

manifestou nos autos.

Sobrevindo os documentos pessoais dos herdeiros, expeça-se novo 

mandado de avaliação dos bens penhorados nestes autos, tendo em vista 

o lapso temporal decorrido desde a última avaliação realizada.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 764 Nr: 101-84.1997.811.0026

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Rocha dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Herbert Carlos Wessel, Creuza 

Barbosa da Silva Wessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de Ação de Execução ajuizada por RONALDO ROCHA DOS REIS 

em face de ESPÓLIO DE HERBERT CARLOS WESSEL, representado por 

CREUZA BARBOSA DA SILVA WESSEL, todos qualificados nos autos.

Entrementes, as partes apresentaram termo de acordo, almejando sua 

homologação e extinção do feito com fulcro no artigo 794, II, CPC – ref. 17.

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, ante o pagamento da 

obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do 

NCPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

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.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44139 Nr: 148-62.2014.811.0026

 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: Mirtes da Silva Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gracielly Rosa Ormond - 

OAB:18163

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58202 Nr: 1230-26.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido liminar (art. 275 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Eusa Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o autor, através de seu 

patrono constituído, via Dje, dando-lhe ciência da perícia médica designada 

pelo Médico Perito, que se realizará no dia 16 (dezesseis) de fevereiro de 

2018, às 10h45min., em seu consultório particular, situado no interior do 

Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Santana, na Rua Domingos de 

Deus da Silva, nº 1.150, Centro, Nortelândia/MT, devendo o periciando 

estar munido de todos os seus documentos pessoais, bem como 

eventuais exames e/ou laudo(s) medico(s) que atestam a enfermidade 

objeto da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2352 Nr: 269-52.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arinato Miguel Biava, Maria Maierhofer, Osmar 

Biava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:14258-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de extinção do feito às fls. 305/306, vez que que para o 

feito seja extinto por desídia da parte autora, devem ser preenchidos 

requisitos que evitem uma decisão surpresa nos autos, desta forma tendo 

em vista que a parte precisa ser intimada pessoalmente acerca da inércia 

para dar efetivo andamento no processo (art. 485, § 1º, CPC), o que não 

ocorreu neste caso, está afastada a hipótese de extinção sem resolução 

do mérito neste momento.

Considerando que o prazo de suspensão requerido pelo exequente à fl. 

307 já expirou, determino sua intimação na pessoa de seu advogado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse em 

prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, bem como juntar 

planilha de débito atualizada, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que deverá ser indicada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução (art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos 

do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do 

Provimento 84/2041.

 Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos para 

sentença – Código 36.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13694 Nr: 2109-19.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Eustáquio Ltda, José Eustáquio da 

Silva, Darcy Conceição de Oliveira Silva, Antonio Cesar Guimarães 

Piovezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105, Pérsio Oliveira Landim - OAB:12295/MT

 Vistos.

De início, verifico que a petição da Real Brasil Consultoria às fls. 

238/240vº não guarda relação com este feito uma vez que não há nestes 

autos qualquer decisão nomeando a empresa Real Brasil Consultoria para 

realização de perícia, tampouco pedido de realização de perícia pelas 

partes, desta forma a fim de evitar um tumulto processual determino o 

desentranhamento da referida petição, oficiando à empresa Real Brasil 

Consultoria acerca desta decisão.

Defiro o pedido de fls. 204/205, assegurando o pagamento dos patronos 

ora substituídos na forma do edital nº 2013/16655.

Acerca do pedido às fls. 237/237vº, verifico que já foram tentadas por 

duas vezes a alienação judicial dos bens penhorados, desta forma 

determino a intimação do exequente para que diga quanto a possibilidade 

de adjudicação, alienação extrajudicial ou, ainda, oferecimento de novos 

bens à penhora, no prazo 05 (cinco) dias.

Na intimação deverá constar a advertência de que deverá ser indicada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução (art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos 

do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do 

Provimento 84/2041.

 Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos para 

sentença – Código 36.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13936 Nr: 2349-08.2006.811.0026

 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, Antônio Geraldo 

Wrobel, João Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Alves de Lima, José Mauro 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Leandra Magro - OAB:2571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16544 Nr: 162-56.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cornélio José Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT, Joemar Moraes Rosa - OAB:2056/MT, KATIELLE 

AUREA MORIS - OAB:Proc. Federal

 Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, pois 

tempestivos, no mérito dou-lhes provimento, para sanar a omissão na 

decisão à fl. 120 a fim de declarar nula intimação às fls. 100/101vº, e 

todos os atos processuais subsequentes.Determino que a Secretaria 

Judicial realize a intimação do Instituto embargado da sentença lançada 

nestes autos por meio de remessa dos autos, nos termos do art. 41, § 5º, 

da CNGC/TJMT.Sobrevindo Recurso de Apelação, intime-se o embargante 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, 

remetam-se os autos imediatamente ao E. Tribunal Regional Federal da 1º 

Região, como as nossas homenagens de estilo.Não havendo recursos, 

certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o embargante para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença às fls. 95/99. 

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19625 Nr: 1517-67.2009.811.0026

 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: Valdemar dos Santos Júnior, Maria de Souza Oliveira 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kunitoshi Yamana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Batista dos Santos - 

OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Considerando que nos autos de código 54623, foi acolhida a preliminar 

de conexão deste processo com a Ação de Reintegração de Posse em 

trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da 

Comarca de Cuiabá/MT, registrada sob o nº 31058-95.2012.811.0041 e 

Código 777689, DECLINO A COMPETÊNCIA desta ação para a Comarca de 

Cuiabá/MT, devendo os autos serem para lá remetidos, com as cautelas e 

baixas necessárias.

II. Sem prejuízo, CUMPRA-SE as determinações proferidas da decisão de 

fls. 186/188 nos autos de n. 2409-29.2016.811.0026.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21841 Nr: 350-44.2011.811.0026

 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
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 PARTE AUTORA: José Gonçalves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o autor, através de seu 

patrono constituído, via Dje, dando-lhe ciência da perícia médica designada 

pelo Médico Perito, que se realizará no dia 16 (dezesseis) de fevereiro de 

2018, às 11h45min., em seu consultório particular, situado no interior do 

Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Santana, na Rua Domingos de 

Deus da Silva, nº 1.150, Centro, Nortelândia/MT, devendo o periciando 

estar munido de todos os seus documentos pessoais, bem como 

eventuais exames e/ou laudo(s) medico(s) que atestam a enfermidade 

objeto da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42026 Nr: 2294-47.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciapetro Distribuidora de Combustiveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. L. Silva Barros Me, Telma Lucia da Silva, 

Simone Róquia Barbosa Paranhos/Simone Roquia Borges Paranhos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Duques dos Santos - 

OAB:MT/14.234, Valeria Castilho Munhoz Vivan - OAB:MT/5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I – Ante o teor da certidão de fl. 79, INTIME-SE o exequente na pessoa de 

seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 II – Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43427 Nr: 1630-79.2013.811.0026

 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: Armindo Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:MT0014305O, Bianca Reis 

Carmona - OAB:MT0015156O, Elimari Cunha Fontes - 

OAB:18329/MT, Jose Antonio Saldanha Pompeu Cardoso - 

OAB:21046/0, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, conheço dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, NO MÉRITO, 

NEGO-LHES PROVIMENTO.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.Havendo recurso de apelação, INTIME-SE o recorrido 

para apresentação de contrarrazões no prazo legal (art. 1010, §1°, 

CPC).Caso haja, interposição de apelação adesiva, INTIME-SE a parte 

contrária para contrarrazões (art. 1010, §2°, CPC).Decorrido o prazo, com 

ou sem contrarrazões, CUMPRA-SE as determinações contidas na 

sentença às fls. 82/84-v.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 458 Nr: 164-80.1995.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciana André Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171/PR, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT, Naiara Dias Fiuza 

Silvestre - OAB:9029/MT, Roseni Aparecida Farinácio - 

OAB:4747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Cuida-se do pedido de suspensão do feito por 30 dias, formulado pela 

exequente a fl. 139/139-v, para diligenciar a fim de obter localização de 

bens.

II. Compulsando aos autos, denota-se que tal pedido foi protocolado em 

40/04/2017, desta forma vislumbra-se que passou mais de 270 dias, 

motivo que se torna incabível a suspensão do feito.

Portanto, conspirando o transcurso do lapso temporal supra, INDEFIRO o 

pedido de suspensão.

III. Isso posto, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em 

prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, nos termos do 

PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV. Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 560 Nr: 99-51.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cuiabá Diesel S/A. Ind. e Comercio de Veículos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joares Soares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilmar de Arruda Campos - 

OAB:8195-A/MT, Flávio Lopes Ferraz - OAB:148.100/ SP, Thiago 

Tagliaferro Lopes - OAB:SP/208.972, thomaz henrique rodrigues 

de carvalho - OAB:12476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alider Gonçalves de Oliveira 

- OAB:2875

 Vistos.

Intimem-se as partes do auto de avaliação à fl. 153, para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, sob de aceitação tácita.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2708 Nr: 165-26.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl, Mirian Cristina Rahman Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl - 

OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 VISTOS.

I. In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do autor, para fins de escorreita intimação, no sistema 

Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser certificada.

II. Após, INTIME-SE o patrono do executado para requerer o que entender 

pertinente, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento.

III. Transcorrido o prazo supra in albis, ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

IV - Diversamente, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40456 Nr: 281-75.2012.811.0026
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 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): Tiago Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40541 Nr: 421-12.2012.811.0026

 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: União Avícola Agroindustrial Ltda, José Aparecido dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telemar Norte Leste S.A. -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda de Lima - 

OAB:13.241-A-MT, Andressa Caroline Tréchaud - OAB:14.099/MT

 “Ante o exposto, nos termos do artigo 269 I do CPC, julgo procedente a 

presente obrigação de fazer, por todos os motivos acima explanados, 

confirmando os efeitos da tutela antecipada deferida às fls. 66/67, 

determinando que a empresa requerida implante o serviço de TC 

DIGITRONCO FRANQUIA serviço telefônico fixo comutado STFC, mediante 

acesso digital, com um link digital com dez canais e trinta DDR e linhas 

telefônicas de números 3352-1500 a 3352-1599, funcionando o terminal 

como “tronco piloto”, nos termos do contrato formulado pelas partes, no 

prazo de 10 (dez) dias, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (hum) mil reais 

por dia de descumprimento da medida.”4. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerida apresentou recurso de apelação às fls. 249/267. 

Ressalte-se que deixo de emitir juízo de admissibilidade recursal, em 

cumprimento ao artigo 1.010, § 3º, do CPC/2015.Entendo ser 

desnecessária a abertura de prazo para manifestação da apelante quanto 

ao teor desta decisão posto que em seu recurso já pleiteia a 

inaplicabilidade ou minoração das astreintes. Cumpra a secretaria com as 

seguintes providências:a)INTIME-SE o apelado a fim de que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

1009 §1 do CPCb)Após, certificada a tempestividade ou o decurso do 

prazo, REMETAM-SE os autos imediatamente ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso com as nossas homenangens de 

estiloÀs providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45617 Nr: 1354-14.2014.811.0026

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karla Biazim Ramos, Wagner Brandão de 

Aguilar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT, Rafael Augusto de Brito - OAB:13631/MT

 1.Indefiro o pedido de rejeição da denúncia por restar provado que a ré 

citada, que apresentou resposta a acusação às fls. 92/93, é, de fato, a 

pessoa demandada nesta ação penal.

 2. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [art. 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 (vinte e três) 

de maio de 2018 às 14h00min.

3. Cumpra a Secretaria com as seguintes providências:

a) INTIME-Aa ré pessoalmente;

 b) REQUISITEM/INTIMEM-SE a vítima/testemunhas arroladas pelas partes 

para que compareçam na audiência e, sendo o caso de carta precatória, 

depreque-se com finalidade de oitiva no juízo deprecado;

c) CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e defesa.

Proceda o Sr. Gestor Judicial com o devido encarte da peça inaugural aos 

autos que se encontra na contra-capa do processo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45970 Nr: 1592-33.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jomar Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O, José Henrique S. Vigo - OAB:17.074 - A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim posto, DEFIRO a conversão requerida, devendo a Secretaria da 

Vara proceder a alteração de classe processual, a fim de que passe a 

constar que se trata de execução.Desta feita, CITE-SE a executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do 

NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorado 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 da executada, 

se casado for, ou a 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42829 Nr: 960-41.2013.811.0026

 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: Carlinda Querobina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 
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pretendida.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 06 DE JUNHO DE 

2018, ÀS 13H50MIN apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos 

termos do art. 450 do NCPC.Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE,  expedindo o  necessár io .Às 

providências.Arenápolis/MT, 06 de fevereiro de 2018.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22578 Nr: 1096-09.2011.811.0026

 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: Fortunato José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.

II. Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.

III. CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

IV. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o DIA 06 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14H10MIN apresentando o rol de 

testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do NCPC.

Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e julgamento 

justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.

V. OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para 

o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 06 de fevereiro de 2018.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17064 Nr: 668-32.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurinda Oliveira de Jesus Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT

 VISTOS.

I. Considerando a notícia do falecimento da parte autora (fl. 149), 

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 e tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41083 Nr: 1168-59.2012.811.0026

 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: Nelson Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:MT/9.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. De pronto, CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

II. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

INTIME-SE a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

III. Considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, desde já 

DESIGNO o dia 06 DE JUNHO DE 2018, ÀS 13H30MIN, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

IV. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42929 Nr: 1075-62.2013.811.0026

 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: Amado Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Considerando a notícia do falecimento da parte autora (fl. 64), 

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, bem como 

junte aos autos cópia da certidão de óbito do autor Amado Ferreira da 

Silva, sob pena de extinção.
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III. Decorrido o prazo supra in albis, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos 

conclusos para sentença – Código 36.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43572 Nr: 1786-67.2013.811.0026

 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: Nelsina Ramos Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:MT/13.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Cuida-se de ação de conhecimento condenatório ajuizada em desfavor 

do Instituto Nacional de Serviço Social – INSS, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual.

II. Pois bem. Não havendo questões prejudiciais a serem analisadas e 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição válida e de desenvolvimento regular do processo, dou o feito 

por saneado.

III. Considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, DESIGNO o dia 

06 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14H30MIN, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

IV. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13977 Nr: 2379-43.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonora Santos Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3.691/MT, Bianca Liz de Oliveira Fuzetti - 

OAB:230443/MT

 VISTOS.

 I. De pronto, DEFIRO o pedido de fl. 185, razão pela qual, DETERMINO 

expeça-se ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja igual 

ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, após a expedição e 

antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, INTIMEM-SE as partes do teor 

do ofício requisitório.

Faça-o nos termos da Portaria (PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 

do TRF1, Resolução n. 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da 

Justiça Federal, Resolução n. 168, de 5 de dezembro de 2011, do 

Conselho da Justiça Federal), e considerando o disposto na Resolução 

168/2011 do Conselho de Justiça Federal.

II. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a sua 

remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(art. 100, CF e art. 535, §3º, I, CPC).

III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20848 Nr: 1230-70.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nires Alves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Oliveira Amador - 

OAB:13423-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 VISTOS.

 I. De pronto, DEFIRO o pedido de fl. 119, razão pela qual, DETERMINO 

expeça-se ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja igual 

ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, após a expedição e 

antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, INTIMEM-SE as partes do teor 

do ofício requisitório.

Faça-o nos termos da Portaria (PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 

do TRF1, Resolução n. 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da 

Justiça Federal, Resolução n. 168, de 5 de dezembro de 2011, do 

Conselho da Justiça Federal), e considerando o disposto na Resolução 

168/2011 do Conselho de Justiça Federal.

II. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a sua 

remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(art. 100, CF e art. 535, §3º, I, CPC).

III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21642 Nr: 151-22.2011.811.0026

 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: Valdomiro Antônio Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 Vistos.

I. Analisando atentamente os autos, em que pese tenham me vindo 

conclusos para prolação de sentença, verifico que o presente não se 

encontra maduro o suficiente para o seu deslinde, necessitando de uma 

maior dilação probatória para comprovação do direito do autor. Registre-se 

que tal medida é perfeitamente cabível nos autos eis que o Magistrado, 

enquanto destinatário da prova a ser produzida, poderá determinar a 

produção de tal prova se utilizado de seu livre convencimento e 

entendimento.

II. Assim, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e DETERMINO:

 a) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

aos autos o número de sua conta poupança, sob pena de extinção do 

feito nos termos do artigo 485, III e IV, §§ 1º e 2º, do CPC.

b) Em seguida, INTIME-SE o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar aos autos extratos bancários referentes aos anos de 1990 e 

1991.

c) Após, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos 

conclusos para sentença – Código 36.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22568 Nr: 1086-62.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Pinto Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CLARA LUCENA 

DUTRA DE ALMEIDA - OAB:MAT. 1873423

 VISTOS.

I. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

II. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, manifestarem acerca 

do resultado da perícia.

III. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 
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conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40387 Nr: 195-07.2012.811.0026

 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 Inêz Timóteo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. INTIME-SE o d. Causídico para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos 

autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão do 

benefício previdenciário.

II. Decorrido o prazo supra in albis, intime a parte autora PESSOALMENTE, 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, 

juntando nos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a 

concessão do benefício pleiteado.

Anoto que, na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

III. Decorrido os prazos supra in albis, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42848 Nr: 977-77.2013.811.0026

 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: Tereza Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Considerando que a parte autora juntou aos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão de aposentadoria por idade rural 

(fl. 36), beneficio este diverso do pleiteado neste autos, INTIME-SE o d. 

Causídico para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos autos cópia da 

decisão administrativa que indeferiu a concessão do benefício pensão por 

morte.

II. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME a parte autora PESSOALMENTE, 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete.

Anoto que, na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

III. Decorrido os prazos supra in albis, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44090 Nr: 95-81.2014.811.0026

 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: Neeli Fernandes Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Ante o transcurso do lapso temporal, INDEFIRO o pedido de suspensão – 

fl. 31.

 II. INTIME-SE a parte autora, através do seu advogado constituído nos 

autos para, que no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia da 

decisão administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.

III. Após, conclusos para análise do pedido de liminar.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44865 Nr: 787-80.2014.811.0026

 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: Inez de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Ante o transcurso do lapso temporal, INDEFIRO o pedido de suspensão – 

fl. 36.

 II. INTIME-SE a parte autora, através do seu advogado constituído nos 

autos para, que no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia da 

decisão administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.

III. Após, conclusos para análise do pedido de liminar.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-05.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEXXION TELECOMUNICACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000215-05.2017.8.11.0026 Intimo da requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos. 

Arenápolis, 07/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-30.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PIOVESAN TOFFOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000181-30.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

07/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-29.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000097-29.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (11246856) proferida nos 

autos. Arenápolis, 07/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-89.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000190-89.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/03/2018 Hora: 11:00, na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 07/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-89.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000190-89.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 22/03/2018 Hora: 11:00, na sede do Foro Judicial da 

Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 07/02/2018 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-93.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000138-93.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 04/04/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 07/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-93.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000138-93.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 04/04/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 07/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-33.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000142-33.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 04/04/2018 Hora: 08:30, na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 07/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-33.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000142-33.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 04/04/2018 Hora: 08:30, na sede do Foro Judicial da 

Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 07/02/2018 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000102-51.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ROGERIO SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Defiro a concessão do 

benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte requerida a fim de que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os autos 

imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as nossas homenagens de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Arenápolis-MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-37.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA GIROLDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000187-37.2017.8.11.0026 REQUERENTE: SIMONE FERREIRA GIROLDE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Defiro a concessão do benefício da justiça gratuita. Intime-se a 

parte requerida a fim de que, querendo, apresente contrarrazões no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, certificado a tempestividade ou o decurso do 

prazo, remetam-se os autos imediatamente à E. Turma Recursal Única, 

com as nossas homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Arenápolis-MT, 06 de fevereiro de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-19.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE ANDRADE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMINADABE BATISTA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000033-19.2017.8.11.0026 REQUERENTE: IVONE DE ANDRADE E SILVA 

REQUERIDO: AMINADABE BATISTA DA SILVA - ME Vistos. Defiro a 

concessão do benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte requerida a 

fim de que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os 

autos imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as nossas 

homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Arenápolis-MT, 06 de fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-15.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000182-15.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ANTONIO QUINTEIRO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. A inteligência da 

nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça, sendo 

presumida como verdadeira a alegação de insuficiência da pessoa natural. 

No caso em vertente, malgrado a evidência da falta de pressupostos para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, em obediência ao quanto 

disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, hei por 

bem determinar à autora que comprove efetivamente a insuficiência 

alegada, para posterior análise do pedido de concessão do benefício. Isso 

porque da declaração de pobreza, a parte deve comprovar que caso 

efetue o pagamento das custas e despesas processuais, tal ato 

acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de 

evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam. Assim, 

cabe ao magistrado no uso dos elementos presentes nos autos ponderar 

acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser aplicado 

de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais possa ser 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade do deferimento da justiça gratuita, considerando 

para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016) Assim determino que a Secretaria cumpra 

as seguintes providências: a) Intime-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprovar a insuficiência financeira da parte 

autora para pagar as custas processuais; b) Transcorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

ARENÁPOLIS/MT, 6 de fevereiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-44.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O (ADVOGADO)

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000042-44.2018.8.11.0026 REQUERENTE: JOSE LUIZ FERREIRA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por José Luiz 

Ferreira, em face de Oi Móvel S.A. Alega o Promovente, em síntese, que 

possui um contrato de fornecimento de serviços de telefonia com a 

requerida e por descuido efetuou o pagamento em duplicidade da fatura 

referente ao mês de novembro de 2017, ao reclamar a devolução dos 

valores teve seus serviços cortados. Aduz que, embora os serviços 

tenham sido suspensos, está adimplente com os débitos do contrato de 

telefonia, requerendo em sede de tutela de urgência o reestabelecimento 

dos serviços de telefonia e a abstenção da inserção do seu nome dos 

serviços de proteção ao crédito e, no mérito, a condenação da promovida 
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a indenizá-la pelos danos morais que alega ter sofrido. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está 

disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como 

requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: 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. No entanto, de acordo com 

o enunciado nº 163 do FONAJE, tais procedimentos, requeridos em 

caráter antecedente, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais. Vejamos o teor do referido enunciado, in verbis: ENUNCIADO 

163 - Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter 

antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são 

incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG) Não obstante, tal fato não é capaz de afastar a 

entrega da tutela jurisdicional preliminar diante de patente necessidade 

demonstrada nos autos pela parte, daí por que, pelo princípio da 

fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela antecipada com base nas 

regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 311, CPC/2015), a qual 

comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja redação é a seguinte: 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! Em um juízo de sumária 

cognição, entendo que os requisitos para o deferimento do pedido de 

tutela de evidência não estão presentes. No caso, os fatos narrados pela 

promovida e os documentos juntados aos autos não são capazes de 

convencer este Juízo, em sede de cognição sumária, de que a suspensão 

dos serviços realizada pela requerida é indevida, haja vista que não 

trouxe aos autos prova do adimplemento dos demais meses, tomando 

como base apenas a alegação da parte autora de que nunca contratou. 

Assim, entendo necessária uma dilação probatória mais acurada dos 

fatos. Nesse sentido: É a jurisprudência nesse sentido: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – FATURA DE ENERGIA 

ELÉTRICA – PLEITO A CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – 

SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURA – REQUISITOS AUSENTES – 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de evidência independe da 

demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo. O seu 

deferimento exige a presença de uma das hipóteses previstas no art. 311 

do CPC/2015. A concessão liminar da tutela de evidência somente pode 

ocorrer nos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo legal. 

No caso concreto, não foram preenchidos os requisitos para o 

deferimento da tutela de evidência. (AI 121689/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017) Dessa forma, considerando a 

ausência dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela da 

evidência, o seu indeferimento é medida de rigor. Ante o exposto, sem 

prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. Lado 

outro, tratando-se claramente de relação de consumo, determino a 

inversão do ônus da prova em favor da Promovente, incumbindo à 

Promovida, portanto, o ônus probatório, arrimado no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC. Cumpra a Secretaria as seguintes providências: a) Cite-se e 

notifique-se a Promovida de todo o teor da presente ação, bem como para 

que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta 

Comarca, para audiência de conciliação a ser realizada em data designada 

pelo senhor conciliador, conforme sua pauta. b) Advirta-se a Promovida 

quanto as consequências do seu não comparecimento à audiência de 

conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95 e enunciado 78 do 

FONAJE). c) Notifique-se a Promovente para tomar as providências 

pertinentes, constando da intimação que sua ausência implicará extinção 

do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar 

que é necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

d) Intimem-se e se cumpra expedindo o necessário. Arenápolis/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 06/2018-DF

A Excelentíssima Senhora DAIANE MARILYN VAZ, MMª. Juíza Substituta e 

Diretora do Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO que em 06/02/2018 ocorreu o interrupção do 

fornecimento de energia para o Foro da Comarca de Aripuanã, durante o 

período das 13 às 19 horas;

CONSIDERANDO a impossibilidade de acesso aos Sistemas e demais 

serviços;

RESOLVE:

 Art. 1º - SUSPENDER o expediente na Comarca de Aripuanã, no dia 06 de 

fevereiro de 2018.

Art. 2º - SUSPENDER os prazos processuais no dia 06 de fevereiro de 

2018.

Art. 3º - PRORROGAR os prazos processuais com vencimento previsto 

para o dia 06 de fevereiro de 2018, para o primeiro dia útil seguinte à 

suspensão dos prazos.

NOTIFIQUEM-SE os representantes do Ministério Público e OAB/MT.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Aripuanã/MT, 07 de fevereiro de 2018.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64103 Nr: 3523-11.2016.811.0088

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R CAVALCANTE PRODUTOS ELETRONICOS 

EM GERAL M, VICTOR COIMBRA ALVES, SUELI ARAUJO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão de ref. 25, impulsiono os autos à parte autora para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73483 Nr: 516-40.2018.811.0088

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELIPE FERNANDO BIGATON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 282, § 5º, do Código de Processo 

Penal, REVOGO parcialmente as medidas cautelares aplicadas ao 

acusado FELIPE FERNANDO BIGATON.MANTENHO a medida atinente à 

proibição do acusado de manter contato com as servidores do CIRETRAN, 

Evaneth Ferreira da Cruz e Cristina Rubert Jacomini e seus familiares, por 

qualquer meio ou mesmo por interposta pessoa (art. 319, III, CPP), por 

considerar que, quanto a essa medida, ainda permanecem presentes os 
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requisitos autorizadores. .Advirto o acusado acerca da necessidade de 

comunicação sobre eventual mudança de endereço, bem como que, em 

não sendo localizado, sua prisão preventiva poderá ser decretada durante 

a tramitação do processo, consoante inteligência do artigo 311 do Código 

de Processo Penal.Traslade-se cópia das peças principais para os autos 

da respectiva ação penal.Após, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo. Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51817 Nr: 548-21.2013.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY FERREIRA RAMOS, SUELIANO RAMOS 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio de seu representante legal, para que 

apresente cópias necessárias, a fim da expedição de formal de partilha, 

bem como para o recolhimento do valor dos selos de autenticação.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41483 Nr: 133-72.2012.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRO FABIO THOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA KAROLINE SILVA 

MELO - OAB:11306

 Intimo a parte requerida, para que tome ciência acerca da sentença de fls. 

153/153v.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50366 Nr: 1084-66.2012.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO DIONISIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA 

MUTUTAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ANDREA TATTINI ROSA - OAB:210.738, CLEVERSON DE 

FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5380, FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808, FABIO NUNES NEVES ARAUJO - OAB:18415/O, FERNANDA 

FAVETTI CAMPOS - OAB:13.331, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551, RAFAEL WERNECK COTTA - OAB:167.373, WAINER 

WILLIANS DE FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerida COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, 

por meio de seu advogado, para se manifestar acerca da devolução da 

carta precatória expedida com a finalidade de inquirir a testemunha 

Adilson de Campos, consoante certidão negativa de fls. 304.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60797 Nr: 1003-78.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JUDITE 

CHAVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Cezario Gregorio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Execução de Alimentos ajuizada por Ingrison dos 

Santos Cezario, devidamente representado por sua genitora, em face de 

Fabio Junior Cezario Gregório.

No curso da instrução, as partes celebraram acordo.

 É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Ciência ao Ministério Público.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62303 Nr: 2111-45.2016.811.0088

 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: APLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS–IAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ante o teor da petição de ref. 39, diga a parte autora em 10 (dez) dias.

 Após, à conclusão.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54452 Nr: 1101-95.2014.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARNEIRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, determino que a secretaria deste juízo certifique a 

interposição de embargos à execução pela parte requerida.

Acaso negativo, ao tempo, em que defiro o pedido formulado à ref. 56 pela 

advogada da parte autora, determino a expedição de alvará de 

levantamento da importância vinculada a este feito, em favor da 

procuradora do requerente, procedendo-se, assim, ao débito por meio da 

transferência eletrônica da aludida importância mais eventual acréscimo, 

oriundo de juros e/ou de correções monetárias, na conta corrente 

informada, qual seja, n.º 6108-5, agência 3945-4, Banco do Brasil, CPF da 

procuradora do requerente: 972.512.321-20 (Milena Rodrigues da Silva).

Após a entrega do alvará a procuradora do beneficiário, aguarde-se o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias.

Em nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e as cautelas de estilo.

Intime-se a requerente e a sua defesa, acerca do presente despacho.

Sirva-se a cópia da presente como mandado/carta/carta precatória/ofício.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24617 Nr: 853-71.2010.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KÉZIO MÁXIMIANO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 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 Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25098 Nr: 1334-34.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDC, LJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/MT, Moacir Almeida Freitas Junior - OAB:MT - 9.674

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento das custas processuais 

pendentes nos autos (fl.62), sob pena d PROTESTO ou envio para DIVIDA 

ATIVA, no valor R$ 1.100,00(Hum mil e cem reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65635 Nr: 1468-17.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados 

pelo Ministério Público, por meio do seu defensor constituído, conforme 

ref.: 33.

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

19 de março de 2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor dativo Dr. Tiago José Lipsch – OAB/MT 

23.383, o representante do Ministério Público, bem como as testemunhas 

da acusação e da defesa , que são testemunhas comuns.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66050 Nr: 1712-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAEL JAIME GONÇALVES, LUCAS RAFAEL 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gil Silva - OAB:20303

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que os acusados, devidamente citados ofereceram 

resposta à acusação, impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados 

pelo Ministério Público, por meio do seu defensor constituído, conforme 

ref.: 47 e 48.

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

27 de março de 2018 às 14h00min.

Intimem-se: os acusados, o defensor Dr. Rafael Gil Silva – OAB/MT 

20.303/O e Dr. Wellington Pereira dos Santos, OAB/MT 10.994, 

representante do Ministério Público, bem como as testemunhas da 

acusação e da defesa.

Por fim, determino a intimação do Dr. Wellington Pereira dos Santos, 

OAB/MT 10.994, para que junte aos autos o devido instrumento 

procuratório no prazo de 05 (cinco) dias, o que deverá ser certificado.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62603 Nr: 2071-27.2016.811.0100

 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): S.A. BARRETO (TRANSPORTE BARRETO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CristianaVasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino que a parte requerente seja intimada, para que recolha as 

custas da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

que deverá ser certificado, sob pena de extinção.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32297 Nr: 52-86.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 
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OAB:5887-B

 Chamo o feito à ordem.

Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Primeiramente, diante da intempestividade do recurso interposto pelo 

Requerido (fl.74), sob a égide do Código de 1973, tempus regit actum, 

deixo de recebê-lo.

 Certifique-se a Secretaria a data do trânsito em julgado da sentença 

(fls.62/65).

 Em seguida, providencie nova intimação do Município, nos termos da 

decisão de folha 81, visto que, como se observa da folha 85, não ocorreu 

com carga dos autos, conforme determina o art. 183, §1°, do CPC.

 Expirado o prazo, intime-se a parte exequente para manifestação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33965 Nr: 50-82.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - OAB:MT/ 

8036

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista que o Ministério Público não tem interesse (fls. 85) na arma 

e nas munições apreendidas conforme descrito às fls. 17, que o réu foi 

intimado a nada requereu (fl.84), bem como já realizado o laudo pericial de 

balística forense, conforme fls. 26/34; declaro a perda em favor da União 

da referida arma e munições (fl.17) e, por conseguinte, determino a 

remessa ao Comando do Exército mais próximo (art. 25, da Lei n. º 

10.826/2003).

Solicite informações acerca da carta precatória remetida à Comarca de 

Barra do Garças/MT, conforme informação de fls. 86.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23712 Nr: 1271-47.2008.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO SOARES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aguarde-se a conclusão dos autos em apenso (Código 33208).

Após, volte-me concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32179 Nr: 1919-51.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JORGE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Junte-se aos autos os cálculos homologados, conforme sentença de folha 

106.

Em seguida, expeçam-se os ofícios requisitórios.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36958 Nr: 621-19.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação

INTIME-SE o acusado DANIEL MENDES DA SILVA, para informar se tem 

advogado, ou a impossibilidade de constituir um, tendo em vista a certidão 

de fls. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41113 Nr: 88-89.2018.811.0110

 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: DIVINA PULCENA ROSA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO MARCULINO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...).É o relatório.RECEBIMENTO DA INICIALRecebo a 

inicial, uma vez que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do 

mesmo diploma legal.DA GRATUIDADE DA JUSTIÇAConsiderando 

documentos e elementos descritos na inicial, denota-se que a autora não 

possui capacidade financeira para suportar as custas do processo sem 

prejuízo de seu próprio sustento. Portanto, defiro a gratuidade da justiça, 

na forma do disposto no artigo 98, do Código Processo Civil. AUDIÊNCIA 

DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIAAnalisando os documentos que instruíram a 

inicial, entendo que é necessário promover audiência de justificação 

prévia.Designo o dia 06 de março de 2018, às 13h30min(MT), para a 

realização de audiência de justificação prévia, para colher elementos para 

apreciar o pedido liminar.Cite-se o requerido para comparecer à audiência, 

conforme art. 562 do CPC, em cujo ato poderá intervir por intermédio de 

advogado, devendo constar no mandado as advertências de lei, e que o 

prazo para contestar a ação fluirá a partir da data da intimação da decisão 

que deferir ou não a liminar pleiteada.Intime-se a parte autora, via seu 

causídico, para que compareça ao ato, acompanhada de até 03 (três) 

testemunhas.Intime-se. Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 2677 Nr: 675-34.2006.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DA COSTA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS FERNANDES VIEIRA - 

OAB:5008-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos à execução propostos pelo Município de 

Campinápolis em face de Márcia da Costa Moreira.

A demanda foi julgada improcedente (fls.29/31), tendo o embargante 

recorrido (fls.33/38), entretanto a sentença foi confirmada (fls.70/74).

Os autos retornaram do Tribunal de Justiça, eis que foram apresentados 

os cálculos relativos à execução em apenso (fls. 91), os quais foram 

homologados (fl.92).

Constata-se que após o retorno dos autos as partes nada requereram em 

relação ao presente processo, sendo que as providências então 

efetivadas se referem aos autos Código 6, em apenso.

Posto isso, determino a extração de cópias das folhas 91/100 e juntada 

aos autos Código 6 (Apenso). Por conseguinte, arquivem-se os presentes 

autos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27489 Nr: 95-91.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente, mediante remessa dos autos, para requerer o que 

entender de direito, sob pena de suspensão dos feitos, nos termos do art. 

40 da Lei 6830/80.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33985 Nr: 68-06.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON CASSIANO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUANA CAROLINE SILVA 

RIOS - OAB:20743/O

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Em análise dos autos verifico que não foi 

expedido mandado de intimação a advogada nomeada. Portanto redesigno 

a presente solenidade para o dia 24/04/2018, às 15h30min (horário de 

Cuiabá/MT). Requisite-se ao comando da polícia militar a apresentação da 

testemunha Juscelino Ferreira da Luz. Intimem-se o Ministério Público e a 

defesa. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34813 Nr: 446-59.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUSIA FELICIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de execução proposta por Banco Bradesco S/A em face de 

Genusia Feliciano, a qual ainda não foi citada.

Às folhas 59, houve a informação de que a executada poderia ser 

encontrada no Município da Barra do Garças/MT.

O exequente pugnou pelo desentranhamento da carta precatória para 

tentativa de citação.

Sobre o tema, a jurisprudência refere o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESENTRANHAMENTO 

DE CARTA PRECATÓRIA ACOMPANHADA DE MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

DO ENDEREÇO DA RÉ. APESAR DE O MAGISTRADO POSSUIR PODER 

INSTRUTÓRIO, ELE DEVE SER PAUTADO PELOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DO ACESSO À JURISDIÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL. NÃO É MEDIDA INÚTIL, NEM DESNECESSÁRIA, A RENOVAÇÃO DE 

DILIGÊNCIA PARA A CITAÇÃO DA RÉ, SE FOI COMPROVADO NOS AUTOS 

QUE O ENDEREÇO EXISTE, MAS NÃO FOI ENCONTRADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

(TJ-DF - AGI: 20130020259896 DF 0026927-80.2013.8.07.0000, Relator: 

ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/11/2013, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2013 . Pág.: 132) Negritei

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de folha 73.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36423 Nr: 357-02.2016.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YGFDO, VFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Solicite-se informações sobre a carta 

precatória expedida para citação/intimação do requerido, conforme folha 

50. Caso não tenha conseguido localizar o requerido, desde já, determino 

a citação por edital. Expirado o prazo, certifique-se, após voltem-me 

conclusos para análise. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39398 Nr: 1322-43.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSE ETERNO EVARISTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA, 

DELZECY ALMEIDA SILVEIRA, RICARDO CHAVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB: 13.217/MT, 

YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Primeiramente, em relação ao pedido de 

reconsideração da d. Defesa de Ricardo Chaves de Sousa, que pugna 

pela realização de novo ato em Nova Xavantina para inquirição das 

testemunhas MAURO DOS REIS CARDOSO DA SILVA e ELISDÁCIO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA, verifica-se que este Juízo já deliberou sobre o tema 

às fls. 285/286, ocasião em que indeferiu o pleito, até porquanto não 

demonstrado o prejuízo à defesa. Desta forma, com base no princípio da 

celeridade processual, foi designada a presente solenidade, com escopo 

de se encerrar a instrução processual. Na presente data, a douta defesa 

refere o prejuízo causado com a não participação no ato, mormente a 

questão de perguntas a serem elaboradas às testemunhas. O Ministério 

Público reitera a manifestação pelo indeferimento, tendo por base os 

ditames processuais outrora já ventilados às fls. 283/284. Malgrado a 

exposição do d. Presentante do Ministério Público, ponderando as 

alegações da defesa e tendo por base o princípio da verdade real, 

entendo cabível o pleiteado, até porque a instrução não vai se encerrar na 

presente data, visto que os réus não foram trazidos à solenidade. Posto 

isso, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA ao Juízo da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, com o escopo de se inquirir novamente 

as testemunhas MAURO DOS REIS CARDOSO DA SILVA e ELISDÁCIO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA, a fim de que a defesa de RICARDO CHAVES DE 

SOUSA possa realizar as perguntas complementares que entende 

pertinentes, devendo ser intimados os advogados dos réus, 

PESSOALMENTE, da EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATORIA, conforme 

Súmula 273/STJ. Ademais, REDESIGNO a solenidade para o dia 05 de 

março de 2018, às 09h00min (Horário de Cuiabá/MT), sai a testemunha 

ELDIR ANTONIO ROCHA devidamente intimada. REQUISITE-SE a 

apresentação dos réus DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA e RICARDO 

CHAVES DE SOUSA. Saem as defesas de Ricardo e Denis já intimados da 

solenidade. INTIME-SE o Ministério Público. Sai intimado o Assistente de 

Acusação. Por fim, desentranhe os documentos de fls. 299/301, visto que 

estão em duplicidade. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39455 Nr: 1344-04.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIARA JOAQUINA MIRANDA DOS SANTOS, 

WALESON CASSIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Com base no art. 231, do CPP, defiro a 

juntada de documento referido pela defesa. Ademais, defiro os 

requerimentos do Ministério público, com escopo de determinar a 

expedição de carta precatória para a comarca de Várzea Grande/MT para 
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inquirição de Rafael Morais da Silva, podendo ser encontrada no seguinte 

endereço – Associação Centro de Recuperação e Orientação Nova 

Esperança (ACRONE), perto do Alto do Parizinho, Setor Ninho das Águias, 

Sítio Nova Esperança. Concedo o prazo de 5 dias para que a acusação 

possa localizar o endereço da testemunha Jane Kelly de Souza Batista. 

Após o prazo, voltem-me para análise. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40267 Nr: 1620-35.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS-GO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

LOURENÇO - OAB:/GO 23267

 Foi dito pelo MM. Juiz: Vistos etc. DEFIRO a juntada da procuração.

 FIXO as seguintes condições do regime aberto:

A) COMPARECER MENSALMENTE EM JUÍZO PARA INFORMAR E 

JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES;

B) COMPROVAR OCUPAÇÃO, TRABALHO, ESTUDO OU ATIVIDADE 

LÍCITA NO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES;

C) COMPROVAR ENDEREÇO POR MEIO DE DOCUMENTO HÁBIL (CONTA 

DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.) NO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES;

D) RECOLHIMENTO À SUA RESIDÊNCIA ATÉ ÀS 19 HORAS E AOS FINAIS 

DE SEMANA;

E) NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA ONDE RESIDE OU ALTERAR SEU 

ENDEREÇO SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO;

F) NÃO INGERIR BEBIDAS ALCOÓLICAS EM LOCAIS PÚBLICOS;

G) NÃO FREQUENTAR BARES OU CONGENERES;

H) NÃO PRATICAR DE ESPÉCIE ALGUMA QUALQUER TIPO DE INFRAÇÃO 

PENAL;

2. Fica desde já advertido o recuperando que o descumprimento de 

qualquer das condições acima impostas poderá acarretar a regressão do 

regime.

3. Oficie-se o comando da Policia Militar e a Delegacia de Policia Civil, a fim 

de que fiscalizem o cumprimento das condições aqui impostas.

 4. AGUARDE-SE o cumprimento do restante da pena em cartório.

5. ELABORE-SE cálculo de pena, intimando-se as partes para 

manifestação.

Diante da nomeação do Dr. Rafael Pereira Lopes , OAB/MT – 20632, para 

o ato, fixo os honorários advocatícios no valor de 1,5 (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.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 6 Nr: 414-69.2006.811.0110

 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: MARCIA DA COSTA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS FERNANDES VIEIRA - 

OAB:5008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Primeiramente, retifique-se a capa dos autos e o sistema Apolo, visto que 

se trata de Cumprimento de Sentença (fls.19/20).

Ademais, aportou aos autos informação de que os débitos já teriam sido 

quitados (fl.97, verso).

 No entanto, a parte exequente aduz que ainda restam R$ 2000.00 a ser 

pagos pelo requerido (fl.106).

Pois bem.

Sabe-se que a parte deve ser representada em Juízo por advogado, nos 

termos do art. 103 do CPC; entanto, percebe-se que a parte exequente 

está a postular nos autos em desacordo com a norma processual.

Posto isso, intime-se a exequente para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

regularizar a sua representação processual, por meio de advogado; sob 

pena de extinção dos feitos, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. No mesmo 

prazo, deverá trazer aos autos memória de cálculo atualizado dos valores 

que entende pendentes de pagamento.

Expirado o prazo, tendo sido atendido o disposto no parágrafo anterior, 

intime-se o executado para se manifestar em 10 (dez) dias. Caso 

contrário, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38821 Nr: 1007-15.2017.811.0110

 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: REGINA PE’EIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro o prazo de 5 dias para juntada do 

substabelecimento. Constata-se dos autos, conforme certidão retro, que a 

parte requerida não foi citada/intimada da presente solenidade. Portanto, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de abril de 2.018, às 

13h10min (HORÁRIO DE CUIABÁ – MT). Cite-se o requerido BCV Banco de 

Crédito e Varejo S/A, no endereço constante na fl. 04, acerca do teor da 

inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data: I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Sai a parte autora devidamente intimada para a audiência. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37612 Nr: 180-04.2017.811.0110

 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: VALTENIS CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYBSON LOHAN CARDOSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a juntada dos documentos 

referidos pela parte autora. Solicite-se informações sobre o cumprimento 

da carta precatória de folhas retro, desde já se verifica que às folhas 31, 

que o requerido já tinha conhecimento do processo em curso. Com o 

retorno da carta precatória, certifique-se o eventual transcurso de prazo a 

partir desta data para apresentação de contestação, após voltem-me, 

imediatamente, conclusos. Caso seja oferecida a contestação, intime-se a 

parte autora para impugnação no prazo de 15 dias. Cumpra-se expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37713 Nr: 250-21.2017.811.0110

 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: JOÃO ÕMOREH’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 (...) Por tais razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. DA 

IMPUGANÇÃO AO VALOR DA CAUSA A parte requerida alega que o valor 

atribuído à causa não corresponde ao valor econômico da demanda, 
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mostrando-se exorbitante. Ocorre que se observa dos autos a cumulação 

de pedidos do autor, dentre eles: a restituição em dobro dos valores 

descontados e danos morais. Nesse diapasão, a discussão sobre os 

valores, se devidos ou não, cabe ao mérito, o que será analisado no 

momento processual adequado. Portanto, mantem-se o valor da causa na 

forma descrita na inicial. 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 idoso, 

residente em Aldeia (fl.23). Tendo por base o princípio da economia 

processual, intimem-se as partes para que se manifestem sobre o 

interesse de produção de demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo ser esclarecida a pertinência, ou no julgamento antecipado da 

lide. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37798 Nr: 323-90.2017.811.0110

 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 VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI MARCELO 

BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 (...) Portanto, com fundamento na previsão legal do art. 27 do Código de 

Defesa do Consumidor, tem-se que a pretensão da parte autora não foi 

alcançada pela prescrição, visto que o início da contagem do prazo se deu 

em 03/2016, tendo a ação sido proposta em 15/03/2017, isto é, dentro do 

prazo legal. 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. No mesmo prazo, deverá o autor se manifestar sobre a 

SUCESSÃO PROCESSUAL. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38798 Nr: 985-54.2017.811.0110

 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: BERNADINO PARIDZANE’EDI TSIMRIHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Concedo as partes o prazo de 05 dias 

para a juntada dos documentos referidos. Promova-se o cadastramento 

dos advogados André Rennó Lima Guimarães de Andrade e Brener 

Ricardo Diniz Resende Machado, para futuras intimações, em relação a 

parte requerida. Inverto o ônus da prova em favor do Autor, 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. Sai a parte requerida devidamente intimada para, em 15 

dias, apresentar contestação. Em seguida, intime-se a autora para, no 

mesmo prazo, impugnar. Após, volte-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38799 Nr: 986-39.2017.811.0110

 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: BERNADINO PARIDZANE’EDI TSIMRIHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a juntada dos documentos 

referidos pela parte requerida. Inverto o ônus da prova em favor do Autor, 

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. Sai a parte requerida devidamente intimada para, 

em 15 dias, apresentar contestação. Em seguida, intime-se a autora para, 

no mesmo prazo, impugnar. Após, volte-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19514 Nr: 232-83.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENA CAMERINO DE 

AZEVEDO - OAB:13314-B, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105.089 

/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Homologação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por OSCAR CANDIDO 

MELO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS (fls. 

149/153).

Primeiramente, diante da certidão de folha 144, promova-se a exclusão 

dos advogados desconstituído pelo autor.

Recebimento da inicial às fls. 154.

Devidamente intimado e ciente do cumprimento de sentença, o requerido 

manifestou concordância (fl. 155, verso) quanto ao cálculo apresentado 

pela requerente às fls. 151/153.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 151/153 apresentado pela 

parte exequente.

Intimem-se as partes quanto à homologação do cálculo.

Expeçam-se os ofícios requisitórios, na forma referida à folha 150.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19842 Nr: 822-60.2006.811.0110

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL PRUDENTE ROTUNDO, MARIA INES 

ROTUNDO CARNEIRO, MARLI PRUDENTE ROTUNDO, ROGERIO PRUDENTE 

ROTUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELMO DE MELO E SOUZA, ANTONIO MENDES 

PRUDENTE, MARIA DE LOURDES ALVES PRUDENTE, FERNANDO 

RODRIGUES REZENDE, VANDA DE CARVALHO BARBOSA, ANTONIO 

OSCAR VADEIRO, BERTIER FERREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT

 Vistos etc.

Decisão->Determinação

Constata-se que foram assinados pelo Juízo os alvarás eletrônicos da 

seguinte forma: Rogério Prudente Rotundo, valor R$ 9.538,19 (fl.366); 

João Miguel Prudente Rotundo, valor R$ 9.538,19 (fl.367); Maria Ignes 

Rotundo Carneiro, valor R$ 9.538,19 (fl.368); Tarcisio Valeriano dos 

Passos, valor R$ 9.085,00 (fl.369) e Marly Prudente Rotundo, valor R$ 

9.538,19 (fl.370).

Os autores vieram aos autos e informaram que João Miguel Prudente 

Rotundo, Maria Ignes Rotundo Carneiro e Marly Prudente Rotundo (fl.392) 
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não receberam os valores.

Posto isso, oficie-se ao Departamento da Conta Única do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (SISCONDJ), a fim de que possa ser aferido o 

problema ocorrido na liberação dos Alvarás Eletrônicos de nº 

216382-9/2016 (fl.367), 216381-0/2016 (fl.368) e 216372-1/2016 (fl.370).

Caso ainda pendente de liberação, expeçam-se os alvarás em favor de 

João Miguel Prudente Rotundo e Maria Ignes Rotundo Carneiro.

Em relação aos valores devidos à Marly Prudente Rotundo, observa-se 

que esta faleceu e os herdeiros requereram a habilitação (fls. 377/382). 

Assim, nos termos do art. 690 do CPC, cite-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pronunciar-se sobre a habilitação.

Expirado o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30141 Nr: 1078-90.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAL, JFG, HDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a recusa (fls. 74) da advogada nomeada às fls. 73, nomeio 

a advogada Dr. Willian Gonçalves Lino de Oliveira (OAB n. 20511) para 

patrocinar a defesa do demandado, devendo ser intimada para manifestar, 

sendo que, em caso de aceitação, deverá acompanhar o andamento dos 

autos e atender aos chamados processuais.

Os honorários serão fixados ao final do processo ou em momento 

oportuno, ocasião em que, 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30507 Nr: 264-44.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA SERAFIM MENDES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista informação nos autos de interposição de agravo de 

instrumento (fls. 107/117); mantenho a decisão agravada pelos seus 

próprios fundamentos, nos termos das fls. 103/104-v.

Certifique se o Egrégio Tribunal Regional Feral da 1ª. Região deferiu, em 

antecipação da tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal.

Caso indeferida dê-se seguimento à decisão de folhas 103/104-v; caso 

contrário, voltem-me os autos conclusos para atender à determinação do 

Egrégio Tribunal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35750 Nr: 31-42.2016.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DALCI DA SILVA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) É o relatório. DECIDO. (...) Defiro a gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 99, §3°, do CPC. Deverá a gratuidade da justiça compreender ao 

contido nos incisos do §1º do art. 98 do CPC. A concessão da gratuidade 

não afasta, (i) a responsabilidade da parte autora/beneficiária pelas 

despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de 

sua sucumbência (CPC, §§2º e 3º, art. 98); (ii) o dever da parte 

autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 

impostas. (...) Desse modo, imprescindível salientar que a exequente 

impetrou a presente execução pugnando pelo pagamento das três últimas 

prestações não pagas anteriores ao ajuizamento da presente ação, 

possibilitando assim o rito acima descrito. Desta feita, intime-se a parte 

executada para que, em 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito 

alimentício descrito à folha 64, devendo, inclusive, pagar as parcelas que 

vencerem no curso da ação, provar que já o fez ou, justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de protesto do título judicial e prisão 

civil. (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º). No cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça poderá fazer uso das prerrogativas do artigo 212, do Código de 

Processo Civil. Decorrido e certificado, manifeste-se a parte exequente, 

em 03 (três) dias, sobre o pagamento ou eventual justificação ou ausência 

dela. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40900 Nr: 1879-30.2017.811.0110

 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: JEOVACI CAMILO RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) - Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma legal. - Da 

gratuidade da justiça - (...) No caso, a parte autora apresenta alegações 

de insuficiência de recursos para pagar as custas processuais (fls. 16) , 

dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). 

Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do 

§1º, do art. 98 do CPC. - Da tutela provisória - Indefiro o pedido de tutela 

de urgência de natureza antecipada, pois o direito pleiteado depende de 

verificação da matéria fática subjacente de sua ocorrência, ou seja, 

necessária maior dilação probatória sobre os fatos trazidos na inicial, 

mormente com devido contraditório. Ressalto a possibilidade de novo 

exame, caso haja apresentação de novos elementos. - Da audiência de 

conciliação ou mediação - Considerando a nova sistemática do Código de 

Processo Civil em vigor, o qual prima pela solução consensual dos 

conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo 

Estado e estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e 

membros do Ministério Público, designo audiência de conciliação para o dia 

06 de MARÇO de 2018, às 14h20min. Cite-se o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data: I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se a 

requerida para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Ressalto a devida observância ao art. 183 do CPC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41092 Nr: 77-60.2018.811.0110

 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: ARLETE CARRION DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão-Determinação

Trata-se de Ação de Alvará Judicial, proposta por ARLETE CARRION DA 

SILVA objetivando o recebimento do Seguro DPVAT, em razão da morte 
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de seu companheiro o Sr. Filomeno Cardoso de Souza.

Constata-se da Certidão de Óbito (fl.13) que o de cujus deixou, além da 

convivente, duas filhas na condição de herdeiras. No entanto, a 

requerente ajuizou a presente demanda sem a inclusão das referidas 

herdeiras no polo ativo, em desacordo com o art. 4º da Lei 6.194/80 e art. 

792 do CC.

Ademais, não consta dos autos a negativa do pagamento do seguro, o 

que deve ser esclarecido pela autora, a fim de se aferir se o procedimento 

será o de jurisdição voluntária ou contenciosa .

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 

do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

3. 2.1.1. Regularizar o polo ativo da demanda, promovendo a inclusão das 

filhas do de cujus, nos termos do art. 792 do CC.

2.1.2. Esclarecer se foi negado o pagamento do seguro e, caso positivo, 

adequar o polo passivo da demanda.

Expirado o prazo, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41160 Nr: 105-28.2018.811.0110

 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: EURENICE SILVESTRE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT - PREVICAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECIDO. - RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma 

legal. - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - (...). No caso, a parte autora 

apresenta alegações de insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais (fls. 05/06 e 19/21), dessa forma, defiro a gratuidade da 

justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça 

compreender ao contido nos incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO - Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 14 de MARÇO de 2018, às 16h30min (horário de 

Cuiabá/MT). Cite-se o requerido acerca do teor da inicial, advertindo-o que 

o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, contados da 

data: I - da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

auto composição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar desinteresse no 

acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se a requerida para comparecer à 

audiência de conciliação designada, devendo constar no mandado as 

advertências do art. 334, parágrafos 5º, 8º e 9º, do CPC. Ressalto a 

devida observância ao art. 183 do CPC. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu defensor para comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º 

CPC). Intime-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41143 Nr: 95-81.2018.811.0110

 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: IVETE CÂNDIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) - Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma legal. - Da 

gratuidade da justiça - 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 hipossuficiência 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 presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira. No caso, a parte autora apresenta 

alegações de insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais, juntando cópias de sua CTPS (fls. 17/19), dessa forma, 

defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a 

gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do §1º, do art. 

98 do CPC. - Da audiência de conciliação ou mediação - Através do Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União 

informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em 

que forem partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista 

versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a formalização de 

acordo antes da completa instrução do feito. - Da citação - Cite-se o 

requerido para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 

art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), ficando ciente de que, não 

respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41161 Nr: 106-13.2018.811.0110

 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: DIVINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO, INFRAESTRUTURA 

E LOGÍSTICA - SINFRA, TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->DeterminaçãoTrata-se de Ação de Reparação de Danos 

Materiais c/c Danos Morais, movida por DIVINA RODRIGUES DA SILVA e 

DIVA RODRIGUES OLIVEIRA em face da SECRETARIA DE ESTADO, 

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA e TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA 

LTDA.Narra à inicial que em 20/10/2016, as requerentes foram vítimas de 

acidente causado pelos requeridos quando trafegavam pela via que liga o 

P.A. Santo Idelfonso à cidade de Campinápolis/MT. Alegam que o trecho 

não estava sinalizado ou interditado. Relatam que em decorrência do 

ocorrido, sofreram lesões físicas, danos morais e estéticos, bem como 

suportaram prejuízo material. Juntou documentos de fls. 

25/54.RECEBIMENTO DA INICIALRecebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma legal.DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇADiante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOConsiderando a 

nova sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 02 de MAIO de 2.018, às 13h00min (horário de 

Cuiabá – MT).DA CITAÇÃOCite-se a parte requerida acerca do teor da 

inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data: I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC).Intime-se a 

requerida, na pessoa de seu representante legal, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, devendo constar no mandado as 

advertências do art. 334, parágrafos 5º, 8º e 9º, do CPC.(...)

Juizado Especial

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25791 Nr: 814-44.2010.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLAN GONDIM SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696 MG, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627, LUIZ ANTONIO FILIPELLI - OAB:152.80-A, 

Rubens Gaspar Serras - OAB:119.859SP

 Vistos, etc.

Decisão->determinação.

Após verificação no sistema Bancen Jud, constato que foi vinculado o 

valor de R$ 7.212,50, no dia 14/10/2013, às 18h00min, conforme 

documento anexo.

Assim, encaminhem-se os autos à Secretaria, a fim de que seja aferido se 

os valores depositados às folhas 226/227 foram vinculados aos 

presentes autos.

Nesse sentido, havendo saldo remanescente, expeça-se alvará em favor 

do executado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27260 Nr: 984-79.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUDSON JOSE PIMENTA

 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

 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.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.: 26977 Nr: 701-56.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE CORREA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB-MT/12.208-A

 Intimar a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos 

autos, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31509 Nr: 1277-78.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIA RIBEIRO ALVES, LRA, LRA, NELSON ALVES 

PEREIRA, LUDIMILA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Intimar as partes da decisão abaixo transcrita:

"Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

DEFIRO o pedido de fls. 190, para cadastrar os novos advogados no 

sistema apolo e na capa dos autos.

 Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem se pretendem 

produzir provas em audiência de instrução, nos termos do art. 33 da Lei 

9.099/95.

Intime-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31978 Nr: 1735-95.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROBERTA DA COSTA

 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: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Intimar a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida em execução, conforme cálculo de fls. 132/133 e 

decisão de fl. 136, considerando que já decorreu o prazo da suspensão 

da execução até a data da Assembleia Geral dos Credores (23/10/2017).

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100641 Nr: 216-39.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ 

COPANSKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:OAB/MT 10.657

 Autos Virtuais (Id. 100641)

Carta Precatória.

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 11 de abril de 2018, 

às 13:45 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante, sobre a presente decisão, bem 

como solicite-se cópia da denúncia, do depoimento da testemunha perante 

a autoridade policial e da defesa prévia.

4. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública ou Advogado 

constituído.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99473 Nr: 3048-79.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado concordou com o valor apresentado 

pelo autor e não opôs embargos à execução, expeça-se requisição de 

pequeno valor em favor do exequente, observando o disposto no art. 535, 
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§3º, inciso II, do CPC.

 2. Com relação ao pedido do Executado no sentido do exequente 

depositar na Secretaria as certidões dos honorários que envolvem a 

presente ação, DEFIRO, devendo o exequente trazer os documentos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Determino que com a entrega dos documentos, a Secretaria certifique nos 

autos.

 3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87841 Nr: 1424-63.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMBO LUIZ CASONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

ESMERALDA LTDA, WALTER SALVI, ROSA LUCINI SALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Alexandre de Melo e 

Rodrigues - OAB:8.027-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:OAB/MT 17.585

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, bem como contestar a reconvenção, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90747 Nr: 975-71.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DOREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 90747) Ação de Concessão de Auxílio Doença c/c 

Tutela Antecipada Requerente: JOSÉ FRANCISCO DÓREA Requerido: INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1(...) 3. Os pontos 

controvertidos são: a) a existência ou não de incapacidade para o 

trabalho, ou, sucessivamente, se há redução na capacidade de trabalho e 

em que grau; b) a qualidade de segurado especial do autor; c) 

cumprimento do período de carência. 4. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Defiro a produção de prova pericial, documental e 

testemunhal. 6(...) 7. Para prova testemunhal designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 2018, às 14:00 horas. 

Intime-se a parte autora para comparecer e prestar depoimento pessoal, 

sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015), bem como para 

apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze dias). 7.1 As partes 

deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, 

sob pena de PRECLUSÃO. (...) 8. Intime-se ainda o Requerido para 

comprovar no prazo de 05 (cinco) dias o cumprimento da decisão que 

concedeu a tutela antecipada. 9. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100543 Nr: 147-07.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRO MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 3.277-A, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:OAB-MT 

3.418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT

 Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo audiência para oitiva da 

testemunha para o dia 15 de maio de 2018, às 14:00 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante, sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e intime-se a defesa, via DJE.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100744 Nr: 257-06.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mosaic Fertilizantes do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14070, ELISANGELA MARCARI - OAB:10297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de indicar o 

endereço da Fazenda Angela onde deve ser feita a perícia, uma vez que 

só há a menção que está localizada nesta Comarca, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas.

2. Após, voltem imediatamente conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53960 Nr: 541-58.2011.811.0101

 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: CIRO DOS SANTOS ROCHA, RITA RIBEIRO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULIRAN PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLÁUDIO DA SILVA - 

OAB:OAB/PR 23.812

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACKSON 

SOKOLOVSKI ALVES, para devolução dos autos nº 

541-58.2011.811.0101, Protocolo 53960, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98462 Nr: 2535-14.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR VARGAS DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTILIO RIBEIRO NETO - 

OAB:13332

 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 Citação, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

correspondente ao zoneamento "União do Sul - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89586 Nr: 452-59.2016.811.0101

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdcdladaS-SCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC, NC, CC, LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 452-59.2016 (Id. 89586)Tutela provisória de urgência cautelar – 

arrestoVistos.1. (...) ).Desse modo, considerando que o exequente ainda 

é credor de 8.000 sacas de soja da safra de 2017/2018, determino o 
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ARRESTO das 8.000 (oito mil) sacas de soja nos padrões acima 

especificados, depositado no imóvel rural Fazenda Lagoa Azul – Lote VII, 

com área total de 331,55 há, localizado na estrada Divina, sob matrícula nº 

4.125, do CRI de Cláudia ou nos armazéns deste município depositados em 

nome dos executados, desde que provenientes da lavoura dada em 

penhor de 1º grau em favor do exequente. Fica o gerente da empresa 

requerente, Sr. João Paulo Kochem Mallman, nomeado como fiel 

depositário dos bens a serem arrestados, sob as penas da lei.Expeça-se 

mandado de arresto e depósito.As despesas com remoção e 

armazenamento do bem arrestado ficam a cargo da exequente.Concedo 

os benefícios previstos no art. 212 e seus parágrafos, do CPC. 2. Sem 

prejuízo do cumprimento do item “1”, intime-se o exequente para informar o 

atual endereço do executado Lineu Coan, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. 

Com relação ao valor depositado nos autos, expeça-se alvará de 

levantamento em favor do Autor ou em nome do advogado indicado, caso 

tenha poderes para tanto, no prazo de 05 (cinco) dias.4. Intimações e 

diligências necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85736 Nr: 485-83.2015.811.0101

 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): Franciele Pelissari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charly Hoeger - 

OAB:12668/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 55/2007/CGJ-MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da autora do fato para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento da transação penal 

de fls. 19, consistente no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 06/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIO NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR -Torna pública a divulgação do 

GABARITO DEFINITIVO E DO RESULTADO FINAL, da prova objetiva 

aplicada em 28/01/2018, no Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado desta Comarca.

* O Edital nº 06/2018 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 Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66321 Nr: 1605-86.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do capitulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, inpulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação da parte autora para que tome ciência da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31437 Nr: 1899-22.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Nazaro Sampaio da Silva, W. N.da S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Arquivem-se os autos, com as cautelas e baixas necessárias.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39609 Nr: 1051-93.2010.811.0105

 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: Editora Novo Saber Ltda, Ciclathek Materiais Didáticos e 

Tecnológicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril de 

2018, às 14h00min.

 Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63148 Nr: 548-67.2013.811.0105

 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: JMdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramadson Barbosa da Silva 

- OAB:OAB/MT 20.257-B

 Conforme legislação processual e nos termos do capitulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, inpulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação das partes para que tomem ciência da decisão de fls. 37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67576 Nr: 536-82.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Loponi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Tendo em vista que 

o advogado do réu justificou sua ausência, comprovando por meio de 

documentos que se encontra nesta data submetido a tratamento de saúde, 

redesigno a audiência para o dia 19 de abril de 2018, as 16h00min. II. 

Atente-se à secretaria que o réu apresentou rol de testemunhas, as quais 

também devem ser intimadas para comparecer ao ato solene. III. Às 

providências”.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83895 Nr: 4529-65.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFF, JBE, JFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ab initio, defiro a gratuidade da justiça.

Cuida-se de acordo extrajudicial de alimentos em que figuram como partes 

JESSICA FLECK ESCRITORI, neste ato representada por sua genitora 

JANETE FLECK FRANCO, e seu pai JOÃO BATISTA ESCRITORI.

Acordo e documentos às fls. 01/08.

Instado a se manifestar, o parquet exarou parecer favorável à 

homologação do acordo entabulado entre as partes.

Os autos vieram conclusos.

Era o que cabia relatar.

 Decido.

 Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Cumpre salientar que o Ministério Público entendeu que os direitos da parte 

incapaz se encontram devidamente amparados, motivo pelo qual pugnou 

pela homologação do acordo.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487, III, b, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

contudo, suspendo sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que beneficiária 

da Justiça Gratuita.

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64784 Nr: 228-80.2014.811.0105

 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: JRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745

 Conforme legislação processual e nos termos do capitulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, inpulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação das partes para que dêem cumprimento a decisão de fls. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77520 Nr: 854-94.2017.811.0105

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIA PADOVAN PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para providenciar o 

recolhimento das custas de distribuição e diligência do oficial de justiça da 

carta precatória para citação e intimação para audiência da parte 

requerida, tendo em vista o disposto no art. 389, § 1º, da CNGC/MT que 

determina o encaminhamento da missiva com o comprovante de 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77520 Nr: 854-94.2017.811.0105

 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: Paulo Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIA PADOVAN PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 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 18h00m na sala de 

conciliação, conforme ref. 10.

Oficial Escrevente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61313 Nr: 456-26.2012.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Medeiros - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de alimentos proposta por JÉSSICA PATRICIA DA SIVA, 

em desfavor de LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA.

Na tentativa de intimar as partes acerca da audiência designada, a oficial 

de justiça foi informada que ambos eram desconhecidos nos endereços.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Reza o art. 7 da lei 5.478/68 que o não comparecimento do autor 

determina o arquivamento do pedido.

 Dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.

 Outrossim, o art. 77, V, do CPC, determina que é dever das partes 

declinar o endereço onde receberão intimações, atualizando essa 

informação sempre que ocorrer qualquer modificação, seja ela temporária 

ou definitiva. Dessa forma, haja vista que a representante da parte autora 

não comunicou ao juízo a mudança de endereço, é de rigor a extinção da 

presente ação.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, III, do CPC c.c art. 7º da Lei 

5.478/68, extingo a presente ação sem resolução do mérito.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, com a 

ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

 Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

 Ciência ao Ministério Público

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 79212 Nr: 1868-16.2017.811.0105

 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: ROBSON APARECIDO DIGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para providenciar as 

custas de distribuição e diligência do oficial de justiça das cartas 

precatórias para citação dos requeridos, tendo em vista o disposto no art. 

389, § 1º, da CNGC/MT, a fim de que a missiva seja encaminhada com o 

comprovante de recolhimento.

Oficial Escrevente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZXDA, APRN, WBS, YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramadson Barbosa da Silva 

- OAB:OAB/MT 20.257-B, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, 

Nayara Rodrigues de Amorim - OAB:43.476, OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474/O

 Vistos.

 Diligencie a Gestora Judiciária a fim de verificar o cumprimento da carta 

precatória expedida, quanto à realização da audiência de custódia da ré 

Yana Foi Coelho Alvarenga.

Por outro lado, acolho a justificativa apresentada pelo advogado Dr. 

Oswaldo Alvarez de Campos Junior. Entretanto, considerando a 

incompatibilidade apontada pelo membro ministerial, somada à renúncia 

retro, DETERMINO o imediato descredenciamento dos advogados Oswaldo 

Alvarez de Campos Junior e Rodrigo Francisco de Souza dos Autos.

 No mais, compulsando o processo, verifico que houve apresentação de 

resposta à acusação apenas pelo réu Antonio Pereira Rodrigues Neto.

 Assim, determino que a Gestora Judiciária certifique sobre o integral 

cumprimento da decisão que recebeu a denúncia, bem como sobre a 

expedição das cartas precatórias para citação dos demais denunciados 

(Yana Fois Coelho Alvarenga, Zenilton Xavier de Almeida e Welison Brito 

Silva). Caso tenham sido todas corretamente expedidas, solicite-se 

informações dos Juízos deprecados, quanto ao seu correto cumprimento.

 Quanto à ré Yana, determino sua intimação, por carta precatória, para 

que se manifeste sobre a constituição de novo advogado, bem como 

sobre a manutenção da contratação do advogado Aramadson Barbosa da 

Silva. Consigne-se que, não havendo manifestação em cinco dias, sua 

defesa será realizada pela Defensoria Pública de Colniza. Intime-se, via 

DJE, o advogado Aramadson Barbosa da Silva acerca da presente 

determinação, para se manifestar em igual prazo, esclarecendo se 

permanece como advogado da ré Yana no presente processo.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Após, conclusos.

Intimações e diligências necessárias. Ciência ao Ministério Público.

 De Aripuanã para Colniza, 06 de fevereiro de 2018.

Daiane Marilyn Vaz

Juíza Substituta em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63635 Nr: 1042-29.2013.811.0105

 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: Sebastião Augusto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da lei processual e da Portaria n. 02/2017 deste juízo, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65935 Nr: 1275-89.2014.811.0105

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAdS, SdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP, FPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da lei processual e da Portaria n. 02/2017 deste juízo, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da certidão de f. 55.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81827 Nr: 3243-52.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do capitulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação da parte autora para que se manifeste acerca da certidão do 

oficial de justiça retro juntada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-97.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVALDO BARRETO DIAS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste acerca do aviso de recebimento devolvido com o resultado 

"desconhecido" (ID 11676041).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000073-55.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN GOIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste acerca do aviso de recebimento devolvido com o resultado 

negativo (ID 11676293).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000051-94.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVELINO ALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerente para que se 

manifeste acerca da certidão do oficial de justiça de ID 11676824.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-92.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL ARNALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA OAB - MT0021384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-91.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO JOSE DA SILVA MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0020883A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos etc. De proêmio, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que a parte autora é empresário e pelas movimentações 

constantes do extrato bancário é possível extrair que detém condições de 

arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento 

(art. 99, § 2º, do CPC). Todavia, diante da fase processual em que se 

encontra, nada impede o prosseguimento do feito, ante o comando do art. 

54, caput, da Lei n. 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o extrato 

obtido junto ao órgão de proteção ao crédito está ilegível (há borrões 

sobre sobre informações relevantes), o que impede a apreciação do 

pedido de tutela cautelar almejada. Destarte, cabe à parte autora emendar 

a petição inicial para apresentar a documentação legível, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, eis que se trata de peça indispensável 

para a propositura da ação (art. 320 do CPC). Ante o exposto, INTIME-SE a 

parte autora para que emende a exerdial, no prazo de 15 dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem julgamento do 

mérito. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 05 de dezembro de 2017. (ASSINADO 

DIGITALMENTE) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010134-21.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

HUENDERSON LUIZ FRANCA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO)

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE SA ROBERTO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente para que se 

manifeste acerca da certidão do oficial de justiça de ID 11685922.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62054 Nr: 450-03.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UILIAM SANTOS DA SILVA, Cpf: 

00504252267, Rg: 20329911, Filiação: Roseli dos Santos e Ademir Vieira 

da Silva, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado como incurso nas penas do 

Art.217-A, caput, do CP. com as implicações da Lei nº 8.072/90.

Despacho: Vistos...O presente processo está na fase de citação. Em 

pesquisa a banco de dados (INFOJUD, BACENJUD), encontrou-se um 

endereço aparentemente atualizado. O Ministério Público já requereu a 

citação por Edital, bem como já se manifestou sobre a prisão, motivo pelo 

qual, caso não encontrado o acusado no endereço indicado, deve haver 

citação por Edital, a qual, sem êxito, levará à análise pertinente ao art. 366 

do CPP. Ante o atual momento processual, à SECRETARIA:1.CITAR o 

acusado (endereço encontrado em pesquisa recente) pessoalmente, nos 

termos do art. 396 do CPP, podendo responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias;2.Na citação, deverá o acusado 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;3.NÃO 

APRESENTANDO resposta ou afirmando que não constituirá defensor, 

proceder à nomeação de Defensor (a partir de lista constante da 

Secretaria, obedecendo, como sempre, à alternância);4.NÃO SENDO 

ENCONTRADO, CITAR, por Edital, o acusado 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.Após resposta ou citação por Edital sem êxito, 

conclusos para análise (inclusive de eventual suspensão do processo e 

demais decorrentes do art. 366 do CPP). SERVE o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA, isso pela celeridade pretendida. Cotriguaçu/MT, 

18 de julho de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 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, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 06 de fevereiro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 63932 Nr: 732-07.2014.811.0099

 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: CJE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDJKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35762 Nr: 614-36.2011.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADPB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO DE PAIVA BATISTA, Cpf: 

01840489154, Rg: 830.722, Filiação: Alcides Batista e Antonia de Paiva 

Batista, data de nascimento: 22/05/1983, brasileiro(a), natural de 

Iguatemi-MS, solteiro(a), chapeador e atualmente em local incerto e não 

sabido ANA PAULA DE SOUZA ALVES, Cpf: 01991110146, Rg: 

1.765.263-4, Filiação: Francisco Alves Rodrigues e Cleusa Auxiliadora de 

Souza, data de nascimento: 04/03/1980, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: S E N T E N Ç AVistos...I RELATÓRIOTrata-se de petição 

intitulada “Ação de Guarda com Pedido Liminar” ajuizada pelo Ministério 

Público Estadual (Promotoria de Justiça de Cotriguaçu) em substituição 

processual de Adrian Izaias de Souza Alves (09 anos de idade) 

devidamente representado por sua genitor Adriano de Paiva Batista contra 

Ana Paula de Souza Alves.Verifica-se que durante a marcha processual 

foram realizadas diversas tentativas de localização das partes para dar 

prosseguimento ao processo, todavia, todas infrutíferas, conforme pode 

ser visto às fls. 56v, 70, 87/88.Por este motivo, o Ministério Público 

manifestou-se à fl. 91, pugnando pela extinção do feito sem resolução do 

mérito, considerando a negligência das partes.Uma última tentativa de 

intimação da parte-autora foi realizada, conforme pode ser visto à fl. 92 e 

94, contudo, a diligência foi igualmente negativa (fl. 95v).Vieram os autos 

conclusos.II FUNDAMENTOPois bem. Verifica-se que foram efetuadas 

diversas tentativas de localização das partes, todavia não foi possível 

encontrá-los, ante a ausência de endereço atualizado.Nesta seara, é 

imprescindível esclarecer que, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito e, por consequência, extinguirá a ação 

quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não 

promovendo os atos e diligências que lhe incumbir.Em casos idênticos ao 

dos autos, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se 

manifestou:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO DO PATRONO E INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO AUTOR - INÉRCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, e § 1º, 

DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Conforme artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil, ocorrerá a 

extinção do processo sem julgamento do mérito, quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de trinta (30) dias. Evidenciada a desídia da parte na 

condução do processo, a extinção do feito sem resolução do mérito é 

medida imperativa. (Ap 71531/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

AUTOR – ENDEREÇO DESATUALIZADO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA - 

ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 

Justificada a extinção do processo quando frustrada a tentativa de 

intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido 

encontrada no endereço fornecido na inicial (art. 274 do CPC). (Ap 

81551/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 

14/08/2017)Ressalta-se ainda, a impossibilidade de aplicação da 

disposição contida no art. 485, §1°, do CPC no presente caso, ante a 

ausência de endereço atualizado.III DISPOSITIVOAnte o exposto, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, ante a isenção prevista no artigo 3º, IV, da Lei Estadual 

7.603/01.IV DELIBERAÇÕES FINAIS – À SECRETARIANomeada como 

Defensora (fl. 28), fixam-se como honorários advocatícios à advogada 

SARA TONEZER (OAB/MT 9.074-A) o valor de ½ URH (consoante Tabela 

de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a teor do 

art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. 

Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 12 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz 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, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 06 de fevereiro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68267 Nr: 376-41.2016.811.0099

 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: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 114, III, da Constituição 

Federal, DECLINA-SE da competência para processar e julgar a lide e, por 

consequência, DETERMINA-SE A REMESSA dos autos à Vara do Trabalho 

de Juína/MT, com as anotações, baixas e cautelas de praxe.Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 06 de 

fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78769 Nr: 282-25.2018.811.0099

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENR

 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:

 Desta forma, verificando presentes os requisitos ensejadores da espécie, 

DEFERE-SE A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

exordial, expedindo-se o competente mandado, conforme estabelece o 

artigo 3° do Decreto-Lei 911/69.Assim, tendo em vista a indicação de fiel 

depositário, o Oficial de Justiça deverá depositar o bem em mãos de algum 

destes, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do bem, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 

(cinco) dias, para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos 

autos, mais custas, despesas e honorários advocatícios.IV 

DELIBERAÇÕES FINAISPor isto, à SECRETARIA para:1.CITAR a 

parte-requerida para, querendo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, hipótese na 

qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei 

911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do 

Decreto-Lei 911/69) e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contando-se da execução da medida ora concedida;Consigna-se 

que não houve o pedido da inclusão da presente “Busca e Apreensão” no 

Renavan através do Sistema RENAJUD. Na hipótese de descumprimento 

do mandado de busca e apreensão pelo requerido (art. 3º, §14, do 

Decreto-Lei 911/69), INCIDIRÁ multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitado, o valor, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de aplicação de outras medidas coercitivas em caso de 

descumprimento.(...) .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.: 78769 Nr: 282-25.2018.811.0099
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 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENR

 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 provimento 56/2007, impulsiono os 

presentes autos a fim de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67236 Nr: 1239-31.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

JURUENA - SINSPJUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BERGAMIN MONDADORI 

- OAB:OAB/MT 20.858A, CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - 

OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR pessoalmente o 

representante legal do Município de Juruena, isso para.a.Ter (talvez 

novamente) ciência expressa do acórdão;b.Informar se está havendo 

(e/ou se houve) descumprimento do quanto decidido e determinado no 

acórdão;c.Em caso de descumprimento, explicar os motivos.d.PRAZO de 

15 dias.2.INSERIR em mídia cópia deste processo e encaminhar ao 

Ministério Público, isso para análise e providência que entender 

pertinentes quanto ao possível descumprimento do acórdão;3.INTIMAR a 

parte-autora, já no nome da nova patronesse (conforme última petição), 

isso para:a.Apresentar, querendo, impugnação à contestação;b.Informar 

se houve a revogação da procuração em nome do primeiro 

procurador.4.Após respostas ou decurso de todos os prazos, conclusos. 

Serve o presente como MANDADO. Cotriguaçu, 07 de fevereiro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000441-82.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIRIA FAGUNDES LOPES (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 19h55min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000443-52.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

HIGINO ISMAEL CHAVES (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 20h05min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000445-22.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE ALVES DOS SANTOS (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 20h15min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000446-07.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA ANA HOFFMANN (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 28 de 

fevereiro de 2018, às 19h15min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000447-89.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA CEZARIO (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 28 de 

fevereiro de 2018, às 19h25min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000449-59.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE PAULINO DOS SANTOS (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 28 de 

fevereiro de 2018, às 19h35min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL

Processo Número: 1000450-44.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (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 28 de 

fevereiro de 2018, às 19h45min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000452-14.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MENDONCA (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 28 de 

fevereiro de 2018, às 19h55min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000453-96.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA VASCONCELOS (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 28 de 

fevereiro de 2018, às 20h05min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000457-36.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ANTUNES RIBEIRO (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 01 de 

março de 2018, às 20h15min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000454-81.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DANIEL DA COSTA (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 28 de 

fevereiro de 2018, às 20h15min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000064-14.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GARLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (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 01 de 

março de 2018, às 19h15min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000065-96.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDA GOETZ ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (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 01 de 

março de 2018, às 19h25min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000066-81.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELMAR ANDRE KRIESER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (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 01 de 

março de 2018, às 19h35min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000067-66.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (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 
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56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

as partes para Audiência de Conciliação designada para o dia 01 de 

março de 2018, às 19h45min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000069-36.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY SIEBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (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 01 de 

março de 2018, às 20h05min (MT).

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53077 Nr: 112-54.2018.811.0034

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIR TRACTOR, INC.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINESSO AGROPASTORIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CURTI NATACCI 

- OAB:221683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622/SP

 Processo nº 112-54.2018.811.0034

Código nº 53077

Vistos etc.

Em vista da restituição do bem apreendido (ref: 54), bem como da decisão 

acostada à ref: 49, resta exaurida a finalidade do presente incidente.

Assim, oficie-se à 20ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São 

Paulo, informando a devolução do bem, com as cópias necessárias, e, 

após, arquive-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43036 Nr: 1180-10.2016.811.0034

 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: MARIA DE LOURDES MATSUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO de ADVALDO ALVES DE ARAÚJO, 

RAFAEL SARAIVA DE ARAÚJO, TANCREDO VARGAS SARAIVA DE 

ARAÚJO, Maria de Souza Oliveira, JULIO MASSANORI MATSUMOTO, 

Perciliana Aguida Rodrigues, José Arrais da Silva, JÚLIA SARAIVA DA 

SILVA ARAÚJO, Antonio Pereira Fortes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANCREDO VARGAS 

SARAIVA DE ARAUJO - OAB:18697/O, Tangredo Vargas Saraiva de 

Araújo - OAB:18697

 Processo nº 1180-10.2016.811.0034

Código nº 43036

Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública Estadual teve seus trabalhos 

suspensos nesta Comarca por meio da portaria nº 779/2017 e do Ofício 

183/DP/DAQ/2017, e que o requerido Antonio Pereira Fortes foi citado por 

edital (ref: 81) e até o momento não compareceu aos autos, nomeio o Dr. 

Islei Ribeiro de Morais, inscrito OAB/MT 21825-0, como seu defensor 

dativo.

Assim, intime-o para apresentar contestação no prazo legal.

Vale consignar que os honorários serão fixados ao final, quando da 

decisão de mérito.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33200 Nr: 71-29.2014.811.0034

 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: JOÃO DOMINGOS SIQUEIRA, Lázaro Domingos Siqueira, 

Dorvando Domingos de Siqueira, Ivani Domingos de Oliveira, Anízio 

Domingues Siqueira, Sebastiana Domingas de Souza, Julio Domingos 

Siqueira, Antonia Domingas da Silva, Pulchéria Domingas dos Santos, 

Espólio de Augusto Domingos Siqueira, Divino Domingos da Silva, José 

Domingos de Siqueira, Antônio Domingos de Siqueira, Paulo Domingos de 

Siqueira, Vilma Candido de Oliveira, Aparecida Siqueira de Souza, Roseni 

Ávila Siqueira, Divina Candido da Silva, Fátima da Silva Siqueira, Irani Alves 

Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Domingos Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS 

DE SIQUEIRA - OAB:10094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 71-29.2014.811.0034 (Código 33200)

Visto, etc.

 DEFIRO o pedido de dilação de prazo requerido pelo inventariante à ref. 

116, pelo período de 30 (trinta) dias.

AGUARDE-SE o transcuro temporal, após, CERTIFIQUE-SE, e intime-se a 

autora para juntar as referidas guias, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38347 Nr: 713-65.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 ... Ademais, a parte impugnante não apresentou nenhuma causa 

impeditiva, extintiva ou modificativa de direito, mormente porque a 

execução dos autos código 38348 se referia ao rito da expropriação.Por 

outro lado, mediante a inadimplência do executado faz crer que o próprio 

não possui responsabilidade e nem consciência da necessidade de sua 

filha, uma vez que não paga oportunamente os alimentos da forma em que 

se obrigou.Feitas as considerações, REMETAM-SE os autos ao contador 

judicial para atualizar a dívida, observando os comprovantes de 

pagamento juntado pelo parquet (ref. 96), os quais devem ser 

abatidos.EXPEÇA-SE novo mandado, devendo o executado ser INTIMADO, 

para efetuar o pagamento em 03 (três) dias, sob pena de decretação de 

sua prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme artigo 

528, parágrafos 1º e 3º, ambos da legislação processual.Por fim, 

considerando o requerimento da advogada nomeada ao requerido, 

defiro-o. EXPEÇA-SE a referida certidão dos honorários arbitrados em seu 

favor.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Dom 

Aquino – MT, 06 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51078 Nr: 2685-02.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S.A. BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES RIBEIRO, 

MANUEL CORREIA GONÇALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2685-02.2017.811.0034

Código nº 51078

Vistos etc.

De início, esclareço que há embargos de terceiros distribuídos nesta 

comarca com o código nº 52879, em dependência a estes autos, assim, 

DESENTRANHE-SE a petição de Ref: 14, a qual deverá ficar armazenada 

em pasta própria/arquivo nesta Secretaria, eis que já houve a sua 

distribuição pela parte.

 No mais, certifique-se a existência de Embargos de Terceiros na presente 

execução de título extrajudicial, bem como aguarde o recebimento dos 

mencionados Embargos.

 E, em sendo recebidos os embargos no efeito suspensivo, certifique-se, 

também, na presente. Sendo recebido sem o efeito suspensivo, prossiga 

no cumprimento da decisão de Ref: 04.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52734 Nr: 3381-38.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural de Juscimeira 

Ltda - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.....Posto isso, indefiro o benefício da Justiça Gratuita.Por outro 

lado, há que se registrar que o §6º do Art. 98, do NCPC, aduz, que, 

conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.Assim, no prazo acima concedido, e considerando o 

disposto no §2º, primeira parte, do Art. 99, do NCPC, caso os requerentes 

queiram, procedam ao recolhimento das custas e despesas de ingresso 

em 03 (três) parcelas mensais, sendo a primeira parcela na data de sua 

efetiva intimação, e as demais nos 30 (trinta) dias subsequentes ao 

vencimento de cada parcela.Consigno que nos termos do Art. 290, do 

NCPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte não honrar com o 

pagamento assumido.Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 06 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 39842 Nr: 17-92.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDP, YVdPCeMdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, 

Girlene Luzia Durado Garcia - OAB:23995/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17-92.2016.811.0034 (Código 39842)

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos 

intentado por Y. V. da P. C. e outro, menores, neste ato representados 

pela genitora DEUZILENE RODRIGUES DA PAIXÃO, em desfavor de 

ANTONIO PAULO DE SOUSA CARVALHO, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Segundo o narrado pela parte exequente o executado encontra-se 

devedor das parcelas compreendidas entre os meses de agosto e 

setembro/2017 que correspondem ao acordo entabulado anteriormente, 

bem como dos alimentos principais, motivo porque pugna seja o devedor 

novamente intimado para satisfazer a dívida, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão civil (ref.: 148).

DEFIRO o pedido de Ref. 148.

REMETAM-SE a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização 

da dívida.

Após, EXPEÇA-SE mandado de intimação, devendo o executado ser 

INTIMADO para, em 03 (três) dias, pagar o débito remanescente, sob pena 

de decretação de sua prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, 

conforme artigo 528, parágrafos 1º e 3º, ambos da legislação processual.

Decorrido o prazo assinalado supra, com ou sem manifestação do 

executado, vista ao MPE e, após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Dom Aquino – MT, 06 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40224 Nr: 127-91.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SEBASTIAO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério da Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, Samara Dalla Costa Alves - OAB:19974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Zaffalon - 

Procurador Federal - OAB:, José Henrique de Oliveira Cordeiro - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos etc.

Já homologados os cálculos apresentados (ref: 67), deixo de analisar a 

petição de ref. 83.

Assim, proceda-se o Sr. Gestor as Requisições de Pequeno Valor (RPV) 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, levando-se em conta o valor do 

cálculo homologado, atentando-se ao parâmetro fixado na sentença a 

título de honorários sucumbenciais (ref: 34).

Ressalto, contudo, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e juntada aos autos informações do depósito dos 

valores devidos, nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 

151 de 18/04/2012, proceda o Senhor Gestor com os procedimentos 

necessários para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48889 Nr: 1725-46.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:4646

 Vistos etc.
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Interposto o recurso de apelação e já apresentada as contrarrazões, 

remetam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50713 Nr: 2529-14.2017.811.0034

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSJ, NRMdS, RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdS, LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2529-14.2017.811.0034

Código nº 50713

Vistos etc.

Considerando que a requerida LEOMARA MACHADO não foi citada com a 

antecedência necessária para a audiência de conciliação (15 dias – CPC, 

art. 695, §2º), bem como que o requerido RONICLEI JUSTINO DA SILVA 

nem se quer foi citado, embora indicado no corpo da missiva precatória 

expedida, designo nova audiência de conciliação com as partes para o dia 

21/03/2018 às 09h30, nos termos do despacho inicial.

Expeça-se missiva precatória à Comarca de Cacoal/RO, para citação de 

ambos os requeridos, com antecedência mínima de 15 dias da data da 

audiência (CPC, art. 695, §2º), para comparecerem à conciliação 

acompanhados de advogado, ficando o(a) oficial(a) de justiça com a 

faculdade do art. 212, §2º, do CPC.

Por fim, havendo acordo entre as partes façam vistas dos autos ao 

Ministério Público e, após, conclusos para homologação.

Intime-se a requerente pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51414 Nr: 2823-66.2017.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON CRUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2823-66.2017.811.0034

Código nº 51414

Vistos etc.

Em vista do petitório de ref: 19, expeça-se carta precatória à Comarca de 

Campo Verde/MT, constando o endereço indicado pela parte, com a 

finalidade de proceder a busca, apreensão e depósito do veículo 

CHEVROLET/SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX 4P, 2013/2013, BRANCA, 

PLACA OAP-7108, CHASSI 9BGJB75Z0DB330142, RENAVAM 

00558937454, bem como proceder a citação do requerido.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53197 Nr: 178-34.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA ROBERTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do Art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial.

Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do Art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Às Providências.

Dom Aquino/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53316 Nr: 222-53.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 222-53.2018.811.0034

Código nº 53316

Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do Art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial.

Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do Art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Às Providências.

Dom Aquino/MT, 06 de fevereiro de 2018.
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53336 Nr: 229-45.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS DOMICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 229-45.2018.811.0034 (Código 53336)

VISTOS, etc.

 Cuida-se de Ação de Indenização de Danos Materiais por Lucros 

Cessantes, ajuizada por CLAUDIA ALVES DOS SANTOS DOMICIANO, em 

face de MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, após minudente análise dos autos, exsurge-se que apesar de 

haver requerimento de gratuidade de justiça, não há documentos que, 

porventura, ateste eventual hipossuficiência da autora, não se vislumbra, 

também, comprovante de residência bem como documento de identidade 

da requerente.

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos, comprovante de residência, documento 

de identidade, documentos que ateste a hipossuficiência alegada, ou, 

comprovante de recolhimento das custas iniciais de preparo, sob pena de 

cancelamento da distribuição, indeferimento da inicial e, 

consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 06 de fevereiro de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44161 Nr: 1751-78.2016.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 Processo nº 1751-78.2016.811.0034

Código nº 44161

Vistos etc.

Sobre a necessidade de intimação das partes do retorno dos autos da 

instância recursal, já pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. ART. 475-J DO CPC. 

MULTA. PRAZO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO.

 1. A sanção prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil não incide 

de forma automática. É necessário, para tanto, além do trânsito em julgado 

da sentença condenatória, a instauração de fase executiva ? 

"cumprimento de sentença" ? e o não cumprimento voluntário da obrigação 

no período de tempo adequado.

 2. Na hipótese em que o trânsito em julgado ocorrer em instância recursal, 

o retorno dos autos à origem deve ser comunicado às partes para, então, 

o credor requerer o cumprimento do julgado.

 3. Agravo regimental desprovido?. (STJ - AgRg no Ag 1217526 / SP ? 

Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) - j. 07.10.2010) 

negritei.

Diante do exposto, dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos da 

Egrégia Turma Recursal.

 Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas 

partes, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46069 Nr: 538-03.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Por sua Agência de Dom 

Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 538-03.2017.811.0034

Código nº 46069

Vistos etc.

Inicialmente, PROCEDA-SE AO CADASTRAMENTO DO ADVOGADO DA 

EMBARGADA NO SISTEMA APOLO.

Devidamente aditada a inicial (ref: 32), recebo os presentes Embargos à 

Execução para discussão, eis que tempestivos nos termos do art. 915 do 

CPC (consulta ao Sistema APOLO).

Por outro lado, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, visto 

que a execução (código 41145) não está garantida por penhora, depósito 

ou caução suficiente como manda a lei (art. 919, §1º, do CPC).

Por fim, intime-se o Embargado/exequente para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 920, I, do CPC).

Após, façam conclusos os autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51139 Nr: 2711-97.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Araújo Sassagima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Germano Oliveira, Leonor Germano de 

Oliveira Brito, Maria do Socorro Oliveira, Josafa Germano de Oliveira, 

Claudomiro Germano de Oliveira, Jose Germano Oliveira, Luiz Germano de 

Oliveira, Cleidi Aparecida de Olveira Lopes, Ana Claudia de Oliveira Lopes, 

Edivaldo Oliveira Lima, Ildaci Oliveira Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Processo nº 2711-97.2017.811.0034

Código nº 51139

Vistos etc.

Considerando que a requerida ANA GERMANO OLIVEIRA é interditada, 

sendo curatelada por LEONOR GERMANO DE OLIVEIRA BRITO, conforme 

termo acostado à inicial, o presente feito poderá ser considerado nulo ante 

a ausência da autuação do Ministério Público (CPC, art. 279), incumbido, 

dentre outras atribuições, a zelar pelo interesse dos incapazes (CPC, art. 

178, inciso II).

Neste viés, consoante inteligência do §2º do artigo 279 do CPC, dê-se 

ciência dos autos ao Parquet .

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51923 Nr: 3093-90.2017.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - Rondonópolis-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Rezende, Analourdes Coutinho 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:14396-A

 Processo nº: 3093-90.2017.811.0034 (Código: 51923)

DESPACHO

VISTO, etc.

Conforme determinado pela portaria 14/2018-PRES, passa este juiz de 

direito a responder pelos processos crimes em geral nesta comarca de 

Dom Aquino.

Considerando que este também responde pela 2ª Vara Criminal de Jaciara, 

houve o choque de pautas desta comarca com aquela outra, necessitando 

assim, a readequação de pauta das audiências criminais designadas para 

o dia 07.02.2018, desta Vara única.

 Portanto, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 28.02.2018 

às 14h00 (MT).

Ciência ao Ministério Público e ao Advogado de Defesa.

Comunique-se o juízo deprecante a nova data de audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino – MT, 25 de janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010184-71.2012.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANALOURDES COUTINHO BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEIDIVAN MAIA DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ABALUCIA SIMONI MOURA DOMICIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCINÉIA OLIVEIRA DOS SANTOS FARINE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO VISTO, Com a devida 

vênia ao executado, tenho que seu pedido não comporta deferimento. Isto 

porque, a exequente já fora intimada para proceder à baixa da averbação, 

no entanto, manteve-se inerte. Salienta-se que a exequente e seu 

causídico são conhecedores da necessidade do recolhimento dos 

respectivos emolumentos extrajudiciais, motivo pelo qual nova intimação é 

diligência despicienda. Ademais, sendo o executado interessado na baixa 

da averbação, poderá ele próprio efetuar o pagamento das custas 

cartorária e, após, tentar reaver o saldo por meio do incidente de 

indenização, previsto no art. 828, § 5º, do NCPC. Pelo exposto, INDEFIRO o 

pedido do executado. No mais, CERTIFIQUE-SE a secretaria se existem 

demais deliberações pendentes de análise judicial e, após, 

PROMOVAM-SE os atos inerentes ao trâmite regular do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Dom Aquino/MT, 23 de outubro 

de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-96.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PNEUS VIA NOBRE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISA FABIANA BARROS FERREIRA OAB - GO0016883A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO VISTO, DILIGENCIE-SE, a 

secretaria, acerca do pagamento da requisição de pequeno valor retro 

expedida. Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo legal, 

requerer o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2017. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 007/2018-DF

Disciplina a entrada, permanência e participação de criança e adolescente 

no festejo carnavalesco de 2018 na Comarca de Feliz Natal-MT, nos locais 

em que compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, e 

estabelece medidas referentes ao requerimento de alvará de autorização.

O M. M. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Feliz Natal, Estado 

de Mato Grosso, JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, CONSIDERANDO o disposto no art. 

227 da CRFB/88, no sentido de que é dever assegurar à criança e ao 

adolescente os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana diante 

da sociedade em geral e, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e 

comunitária, além de coloca-los a salvo de todo forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência crueldade e opressão; 

CONSIDERANDO o direito da criança e do adolescente ao acesso às 

diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua 

faixa etária – Lei n. 8.069/90, art. 75 -, participarem do evento social e 

cultural denominado Carnaval e, ainda, ser dever de todos prevenir a 

ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do 

adolescente – Lei n. 8.069/90, art. 70; CONSIDERANDO competir à 

autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante 

alvará a entrada e permanência de criança ou adolescente, 

desacompanhado dos pais ou responsável em estádio, ginásio e campo 

desportivo, bailes ou promoções dançantes, boate ou congêneres, casa 

que explore comercialmente diversões eletrônicas, estúdios 

cinematográficos, de teatro, rádio e televisão, assim como a participação 

deles, acompanhados ou não de quem de direito, em espetáculos públicos 

e seus ensaios, bem como certames de beleza (art. 149 da Lei n. 

8.069/1990);CONSIDERANDO o festejo carnavalesco do ano de 2018, 

ocorrerá entre 9 e 14 de fevereiro, época em que se faz necessário 

atenção à proteção da criança e adolescente.

RESOLVE:

 Art. 1º. A entrada e permanência de criança ou adolescente (art. 2º da 

Lei n. 8.069/90) no evento carnavalesco realizado em local público ou 

particular com acesso/aberto ao público em geral, desacompanhado dos 

genitores/pais ou responsável, dependerá da observância das 

determinações contidas nessa Portaria (art. 149, I da Lei n. 8.069/90) e 

legislação correlata sobre o tema.

Art. 2º. A participação de criança e adolescente, desacompanhado ou 

acompanhado dos genitores/pais ou responsável, em espetáculos 

públicos e seus ensaios, bem como certames de beleza, somente se dará 

mediante alvará de autorização judicial (art. 149, II da Lei n. 

8.069/90).Parágrafo único. O requerimento deve ser apresentado à 

autoridade judiciária diretamente pelo requerente ou representado por 

advogado legalmente habilitado, com a qualificação completa e 

acompanhado de cópia reprográfica de documento de identidade civil 

oficial e CPF/MF (pessoa física) ou do ato constitutivo e CNPJ/MF (pessoa 

jurídica), apresentando, ainda, a descrição do local do evento, horários de 

início e término, oferta ou não de bebida alcoólica, alvarás e laudos 

necessários ao estabelecimento ou evento, a forma em que será realizada 

a segurança, prova de comunicação ao Conselho Tutelar, à Secretaria 

Municipal de Saúde, às Polícias Judiciária Civil e Militar e outros que 

entender necessário, assim como autorização assinada pelo pai, a mãe, o 

tutor ou o guardião, comprovado documentalmente, constando 

expressamente o nome da pessoa que estará presente no local e se 

responsabilizará pela criança ou adolescente no momento dos ensaios e 

apresentações, a declaração de matrícula e frequência das aulas 

escolares e cópia do documento de identidade oficial do participante e 

outros que entender necessário.

 Art. 3º. São considerados responsáveis pela criança e adolescente: I - o 

pai, a mãe, o tutor ou o guardião, desde que comprovado 
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documentalmente; II - os ascendentes (avós, bisavós) ou parentes 

colaterais até o terceiro grau (tios e sobrinhos, irmãos e cunhados), desde 

que maiores de 18 (dezoito) anos e comprovado documentalmente, desde 

que seja perceptível, pela simples visualização do documento, o vínculo de 

parentesco alegado; III - a pessoa maior de 18 (dezoito) anos, no gozo de 

suas capacidades civis, mentais e identificada por documento oficial com 

foto, autorizada pelo pai, mãe, tutor, ou guardião, sempre por escrito e 

com firma reconhecida em cartório ou subscrito/assinado 

concomitantemente por 2 (dois) Conselheiros Tutelares do Município ou 

pelo Agente da Infância da Comarca. Parágrafo único. É crime entregar 

filho menor de 18 (dezoito) anos à 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. 245 do Código Penal).

 Art. 4º. O evento festivo enunciado baile, matinê, desfile de bloco 

infanto-juvenil ou outro similar realizado em via pública ou local aberto e 

exposto ao sol somente poderá ser realizado das 8h (oito horas) até às 

11h (quatorze horas) e das 16h (dezesseis horas) até às 19h (dezenove 

horas) e, quando promovido em lugar protegido dos raios solares, em 

qualquer período do dia e até às 20h (vinte horas), permitida a entrada e 

permanência apenas de criança e adolescente com idade igual ou superior 

a 12 (doze) anos e inferior a 16 (dezesseis) anos, assim como um ou 

ambos os genitores/pais ou responsável. I - a criança e o adolescente 

com idade igual ou superior a 12 (doze) anos e inferior a 14 (quatorze) 

anos deverão estar acompanhados de um ou ambos os genitores 

(pai/mãe) ou responsável. II - o adolescente com idade igual ou superior a 

14 (quatorze) anos e inferior a 16 (dezesseis) anos poderá estar 

desacompanhado, desde que mediante porte de autorização escrita 

assinada pelo pai, mãe, tutor, ou guardião, sempre por escrito e com firma 

reconhecida em cartório ou subscrito/assinado concomitantemente por 2 

(dois) Conselheiros Tutelares do Município ou pelo Agente da Infância da 

Comarca. Parágrafo único. Será proibida a venda, fornecimento, entrega e 

ingestão de bebida alcoólica ou substância que cause dependência física 

ou psíquica, ainda que para adulto/maior de 18 (dezoito) anos, evitando a 

colocação do menor em risco e educando contra a ingestão e uso, em 

respeito a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Art. 5º. No desfile de bloco, cordão, escola de samba, baile ou 

assemelhado aberto ao público em geral será permitida entrada e 

permanência de criança e adolescente nos seguintes termos: I - a criança 

e o adolescente com idade igual ou superior a 12 (doze) anos e inferior a 

14 (quatorze) anos deverão estar acompanhados de um ou ambos os 

genitores (pai/mãe) ou responsável. II - o adolescente com idade igual ou 

superior a 14 (quatorze) anos e inferior a 16 (dezesseis) anos poderá 

estar desacompanhado apenas até 23h (vinte e três horas), desde que 

mediante porte de autorização escrita assinada pelo pai, mãe, tutor, ou 

guardião, sempre por escrito e com firma reconhecida em cartório ou 

subscrito/assinado concomitantemente por 2 (dois) Conselheiros Tutelares 

do Município ou pelo Agente da Infância da Comarca –

 ANEXO II. III - o adolescente com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) 

anos e inferior a 18(dezoito) anos poderá estar desacompanhado apenas 

até 0h30min (zero hora e trinta minutos/meia noite e meia hora), desde que 

mediante porte de autorização escrita assinada pelo pai, mãe, tutor, ou 

guardião, sempre por escrito e com firma reconhecida em cartório ou 

subscrito/assinado concomitantemente por 2 (dois) Conselheiros Tutelares 

do Município ou pelo Agente da Infância da Comarca –

ANEXO III. Parágrafo único. Caso agregue ao preço do ingresso, camisa, 

abadá ou outros, o fornecimento gratuito de bebidas alcoólicas ("open 

bar"), será terminantemente proibida a entrada e permanência de criança e 

adolescente desacompanhados de um ou ambos os genitores (pai/mãe) 

ou responsável e deverá ser afixado no local de acesso, bares e onde 

mais esteja servindo a bebida, cartaz visível e legível sobre a proibição de 

venda, fornecimento, entrega e consumo por menores de 18 (dezoito) 

anos. Art. 6º. A criança e adolescente em situação irregular será retirada 

do local e imediatamente entregue aos genitores (pai/mãe) ou responsável, 

ao Conselheiro Tutelar, ao Agente da Infância e, se necessário, 

recolhido(a) em instituição própria, sem prejuízo da responsabilidade civil, 

administrativa ou penal. Parágrafo único. É considerado irregular o menor 

em situação de abandono ou de risco, decorrente da conduta omissiva ou 

comissiva de seus genitores (pai/mãe) ou responsável e da sociedade, 

como quem for encontrado ingerindo bebida alcoólica ou alcoolizado, 

consumindo produto cujo componente possa causar dependência física 

ou psíquica ou aparentemente drogado, envolvido em vias de fato ou 

qualquer ato análogo, com vestimentas ou fantasias que atentem contra a 

integridade física, psíquica e moral, a serem verificadas com a utilização 

da razoabilidade e bom senso. Art. 7º. Os organizadores do evento e 

proprietários, sócios, promotores, diretores, dirigentes, gerentes ou 

responsáveis outros por estabelecimentos, entre os quais, clubes, bares, 

restaurantes, lanchonetes, boates, discotecas, supermercados, casas de 

conveniências e congêneres, assim como hotel, motel, pensão ou 

estabelecimento congênere deverão observar o cumprimento das 

disposições dessa Portaria, da Lei n. 8.069/90 e da legislação correlata. § 

1º. É dever atender, caso ainda não o faça, o determinado, entre outras, 

pela Lei n. 11.577/2007 - torna obrigatória a divulgação pelos meios que 

especifica de mensagem relativa à exploração sexual e tráfico de 

crianças e adolescentes apontando formas para efetuar denúncias -, Lei 

n. 9.294/1996 – proibição de venda a menores de 18 (dezoito) anos 

cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto 

fumígeno, derivado ou não do tabaco - e Leis Estaduais n. 7.620/2002 - 

proíbe a venda de bebidas que contenham componentes energéticos a 

menores de 18 (dezoito) anos – e n. 9.791/2012 - estabelece sanções 

pela venda, oferta, fornecimento e entrega de bebida alcoólica, ainda que 

gratuitamente, a menor de 18 (dezoito) anos de idade e dá outras 

providências -, bem como o Decreto Estadual n. 1.588/2013 - regulamenta 

a Lei n. 9.791, de 27 de julho de 2012, que estabelece, no Estado de Mato 

Grosso, sanções pela venda, oferta, fornecimento e entrega de bebida 

alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de 

idade, e dá outras providências. § 2º. Será responsabilizado por eventual 

ABUSO NO USO DE INSTRUMENTOS SONOROS, caso realize o evento em 

ambiente aberto e sem acústica ou isolamento para o som, na zona urbana 

em que há crianças e adolescentes residindo, bem como caso não 

providencie que o VOLUME permaneça em intensidade que não cause 

perturbações sonoras abusivas de qualquer natureza, sem prejuízo do 

direito de vizinhança com o uso normal da propriedade e a garantia ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. § 3º. Descumprir, dolosa ou 

culposamente, determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar, 

bem como deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de 

observar o que dispõe a Lei n. 8.069/90 sobre o acesso de criança ou 

adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no 

espetáculo são infrações com pena de multa de 03 (três) a 20 (vinte) 

salários de referência e, em caso de reincidência até o dobro, bem como 

sujeito ao fechamento do estabelecimento por até 15 (quinze) dias (arts. 

249 e 258 da Lei n. 8.069/90). Art. 8º. Na fiscalização/verificação do 

cumprimento da normatização, fica assegurado aos agentes de 

fiscalização e autoridades competentes o livre acesso a todos os locais 

de eventos ou estabelecimentos, mediante identificação com credencial, 

ficando facultado aos organizadores e proprietários de estabelecimentos 

a exigência de exibição do documento. § 1º. Impedir ou embaraçar a ação 

de autoridade judiciária (Agente Voluntário da Infância), membro do 

Conselheiro Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de 

função prevista em Lei é crime, com pena de detenção de 06 (seis) meses 

a 02 (dois) anos (art. 236 da Lei n. 8.069/1990). § 2º. Na hipótese de 

descumprimento da previsão legal e tentativa de frustrar a fiscalização, 

fica autorizado a busca de apoio das Polícias Militar e Civil, INDEPENDENTE 

DE AÇÃO DIRETA DESTE JUÍZO OU MINISTÉRIO PÚBLICO, haja vista a 

necessidade iminente de fiscalização quanto à participação, ingresso e 

permanência de crianças e adolescentes nos eventos. Art. 9º. Os casos 

omissos serão regulados pelo magistrado com competência da Infância e 

Juventude, mediante alvará de autorização judicial, ouvido o Ministério 

Público, sempre que possível, e levando em conta, dentre outros fatores, 

os princípios da Lei n. 8.069/90, as peculiaridades locais, a existência de 

instalações adequadas, o tipo de frequência habitual ao local, a 

adequação do ambiente a eventual participação ou frequência de crianças 

e adolescentes e a natureza do espetáculo (art. 149, §1º da Lei n. 

8.069/90). Art. 10. Entra em vigor a partir de sua publicação, revogando as 

disposições administrativas em contrário.Art. 11. Afixe cópia reprográfica 

da Portaria no átrio do Fórum e encaminhe-se, preferencialmente por meio 

eletrônico, à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, à 

Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude desta Comarca, ao 

Conselho Tutelar, à Polícia Militar, à Polícia Judiciária Civil, ao Poder 

Executivo Municipal, à Associação Comercial – para ciência dos 

estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e estabelecimentos 

congêneres da cidade, bem como dê ciência aos meios de comunicação 

(rádio, televisão, imprensa escrita e internet) para que ocorra ampla 

divulgação e a população/sociedade fique atenta ao que acontece e 

denuncie qualquer violação através do Disque 100 ou do Conselho Tutelar 
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da cidade, cujos telefones funcionais deverão ser requisitados.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Feliz Natal/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45085 Nr: 544-13.2006.811.0093

 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: VIDIMAR SILIPRANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO BASSETO, MARILENE PRETO 

BASSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B, OTHON CALESTINI - OAB:4495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848-MT

 Vistos, etc.

Diante do acórdão de fls. 656/662, que anulou a sentença anteriormente 

proferida, INTIMEM-SE OS REQUERIDOS para manifestação acerca dos 

documentos de fls. 370/373-v, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e jugamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 17818 Nr: 256-36.2004.811.0093

 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: VILSON DALMOLIN, IRMA ISOTTON DALMOLIN, 

JUCELINO DALMOLIN, IRENE VANZELLA DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO BASSETO, MARILENE PRETO 

BASSETO, FRANCISCO CANAN, VIDIMAR SILIPRANDI, LINDOMAR 

CAMBIOTO, PEDRO RIALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT, OTHON CALESTINI - OAB:4495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383-B/MT, FÁBIO LUIZ DE MELLO OLIVEIRA - OAB:MT/6.848, 

FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS - OAB:6848, Joel Ferreira Lima - 

OAB:24350, MÁRCIA REGINA DOS SANTOS MACHADO - OAB:44237

 Vistos, etc.

Diante do acórdão de fls. 839/845, que anulou a sentença anteriormente 

proferida, INTIMEM-SE OS REQUERIDOS para manifestação acerca dos 

documentos de fls. 507/548, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79046 Nr: 515-74.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI KOLCINSKI, Marcia Sppies

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - 

OAB:16244

 Vistos etc.

Tendo em vista que a audiência anteriormente designada encontra-se 

agendada em um dia de feriado, existe a necessidade de readequar a 

pauta de audiências, deste modo redesigno a audiência para o dia 17 de 

abril de 2018, às 13h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80119 Nr: 1254-47.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER STAR COLCHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc.

Realizada audiência de conciliação nesta data, restou acordado o acima 

mencionado.

Decido.

HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes, e, com 

supedâneo no Art. 487, III, do NCPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial. Concito a parte a bem e fielmente cumprir o avençado.

Após o transito em julgado, arquive-se observando as cautelas e 

anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos 

autos.

Ante a nomeação de advogado dativo, a fim de patrocinar a defesa do 

autor, eis que a presente Comarca de Feliz Natal/MT encontra-se 

atualmente sem Membro da Defensoria Pública, FIXO em favor do digno 

Advogado Dr. Juliano Berticelli, 4 (quatro) URH’S, nos termos da lei.

 Dou a presente por publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Registre-se. Cumpra-se.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96106 Nr: 2950-10.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CESAR PASQUETO NASCIMENTO, 

Mauro C. Pasqueto Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURO CESAR PASQUETO 

NASCIMENTO, Cpf: 48870404153, Rg: 654.545, Filiação: Antonio Pasqueto 

Nascimento e Maria Maura Soares Nascimento, natural de Mirassol 

D'oeste-MT, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido MAURO 

C. PASQUETO NASCIMENTO, CNPJ: 04354058000194. 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: 09/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MAURO 

CESAR PASQUETO NASCIMENTO e MAURO C. PASQUETO NASCIMENTO, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Irregularidade de 

escrituração, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

5963/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 40.362,94

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38736 Nr: 936-29.2010.811.0087
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heriton Garcia Camara - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HERITON GARCIA CAMARA - ME, CNPJ: 

04353998000169. 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: 28/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de HERITON 

GARCIA CAMARA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Recolhimento do ICMS, lançado por estimativa, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12354/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 30.993,76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37232 Nr: 3310-52.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gerci Martins Americo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82762 Nr: 2096-21.2012.811.0087

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO DE PAULA, CECILIA 

VALENTINA MONDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS FRANCISCO DE PAULA, Cpf: 

35128160882, Rg: 7.531.020, brasileiro(a), divorciado(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: Trata-se de Medida Cautelar Incidental de Arrolamento 

de Bens promovida por ANTONIO DIAS DOS SANTOS em face de 

CARLOS FRANCISCO DE PAULA e CECÍLIA VALENTINA MONDOTTI, 

referente ao descumprimento do pagamento de corretagem da venda do 

imóvel dos requeridos requerendo liminar para suspender o pagamento da 

última parcela, com vencimento para 17/06/2013.

Despacho/Decisão: Trata-se de pedido de citação editalícia de Carlos 

Francisco de Paula, fls. 45/48, sob fundamento de que o requerido 

esquiva-se da citação, mudando de endereço com frequência. Passados 

mais de cinco anos do início do processo, o primeiro requerido ainda não 

foi citado, não obstante as diligências realizadas para fins de sua 

localização.Nesse sentido a tentativa de citação via mandado, fl. 31 em 21 

de julho de 2013, fl. 35, em 19 de janeiro de 2016, e o pedido de citação 

via AR, cumprido nos autos em apenso de Cód. 42002, à fl. 53, obtendo 

como justificativa de devolução a informação de que o requerido 

mudou-se. Logo, entendo que restou demonstrado o esgotamento das 

diligências necessárias e usuais para tentar localizar a parte requerida, o 

que importa na necessidade de deferimento do pedido de citação por 

edital, na forma do artigo 256, II, c/c 257, I, ambos do Código de Processo 

Civil.Proceda-se com a citação por edital de Carlos Francisco de 

Paula.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Conceição 

Caldas Abreu, digitei.

Guarantã do Norte, 06 de fevereiro de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 110893 Nr: 3414-63.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenid Ribeiro Bellini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 Nos termos do art. 581, IV, do CPP, recebo o presente recurso em sentido 

estrito, por próprio e tempestivo.

Reapreciando a matéria, entendo que a decisão não deve ser modificada 

ou reconsiderada, razão por que a mantenho, pelos seus próprios 

fundamentos.

Assim, restando presentes os pressupostos de admissibilidade do 

recurso, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignadas as nossas homenagens (CPP, art. 583, II).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 111722 Nr: 3867-58.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Bassan Junior, ELIMAR DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Matheus de França 

Guerra - OAB:AOB/MT 1.082, Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:OAB-MT 3.596-A

 Vistos.

Com a resposta à acusação, o acusado Elimar dos Santos Silva “ratificou” 

o pedido de revogação de prisão realizado às fls. 400/409, acrescentando 

o princípio da isonomia constitucional, porquanto o corréu Marcelo Bassan 

Junior foi beneficiado pela liberdade provisória.

Destaco que tal pedido não possui previsão legal, devendo utilizar-se do 

recurso adequado para o fim almejado.

Ademais, cumpre-me ressaltar que tal requerimento foi anteriormente 

apreciado e fundamentada a decisão de indeferimento por ocasião do 

pedido de revogação (fls. 440/446). Por oportuno, esclarece-se que a 

concessão de liberdade provisória ao corréu não enseja a aplicação do 

mesmo benefício ao acusado Elimar, mormente em razão daquele ter sido 

posto em liberdade ante a ausência de indícios suficientes de autoria, o 

que não se vislumbra com relação a Elimar.

Isso posto, julgo prejudicado o pedido formulado às fls. 466/469.

Prestadas as informações solicitadas pelo E. TJMT (ofício 6/2018/GAB) 

cumpram-se as providências derradeiras.

Intime-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42002 Nr: 1382-95.2011.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO DE PAULA, CECILIA 

VALENTINA MONDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS FRANCISCO DE PAULA, Cpf: 

35128160882, Rg: 7.531.020, brasileiro(a), divorciado(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: Trata-se de Ação de Cobrança de Comissão promovida 

por ANTONIO DIAS DOS SANTOS em face de CARLOS FRANCISCO DE 

PAULA e CECÍLIA VALENTINA MONDOTTI, referente à cobrança de 

honorários de corretagem sobre a venda do imóvel dos requeridos ao 

senhor Edgar Cardoso dos Santos.

Despacho/Decisão: Trata-se de pedido de citação editalícia de Carlos 

Francisco de Paula, fls. 55/58, sob fundamento de que o requerido 

esquiva-se da citação, mudando de endereço com frequência. Passados 

mais de seis anos do início do processo, o primeiro requerido ainda não foi 

citado, não obstante as diligências realizadas para fins de sua 

localização.Nesse sentido a tentativa de citação via AR, fl. 34.v, 05 de 

março de 2013, via mandado, fl. 44, 19 de janeiro de 2016, e novamente 

via AR, fl. 53, em julho de 2017, obtendo como justificativa de devolução a 

informação de que o requerido mudou-se. Logo, entendo que restou 

demonstrado o esgotamento das diligências necessárias e usuais para 

tentar localizar a parte requerida, o que importa na necessidade de 

deferimento do pedido de citação por edital, na forma do artigo 256, II, c/c 

257, I, ambos do Código de Processo Civil.Proceda-se com a citação por 

edital de Carlos Francisco de Paula.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Conceição 

Caldas Abreu, digitei.

Guarantã do Norte, 06 de fevereiro de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86024 Nr: 1945-21.2013.811.0087

 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: Raimunda Lopes Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas se 

manifestar em relação às fls. 65 e 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90937 Nr: 3006-77.2014.811.0087

 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: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONCOSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Junior Tavares da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimaçã da parte autora para dar prosseguimento ao feito, informando o 

endereço dos requeridos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86724 Nr: 175-56.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Sul Motos Ltda-ME, José Clovis Becker, 

Cristina Profirio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Dassoller - 

OAB:11.873, Marcus Augusto Giraldi Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Com razão a defesa dos requeridos, juntada às folhas 133/135.

A demanda foi proposta em face de três réus, sendo que até o presente 

momento não houve citação válida da corré CRISTINA PROFIRO DOS 

SANTOS, sendo inviável, portanto, falar-se em revelia dos demais 

demandados citados.

 Assim, declaro nula a decisão que decretou a revelia dos réus.

No mais, vejo que a ação foi protocolada há mais de 4 (quatro) anos, sem 

que o requerente providenciasse a citação válida da corré, desistisse de 

contra ela demandar ou solicitasse outra providência para o correto 

andamento do feito, tendo se limitado a requerer o julgamento antecipado 

da lide.

Ora, não tendo havido citação válida de todos os réus, sequer há falar em 

lide. A lide pressupõe pretensão resistida, portanto, devidamente 

angularizada, o que não ocorreu no caso dos autos.

A desídia do requerente em promover os atos que lhe cabiam, sobretudo 

no que diz acerca da falta de citação da corré, apesar de devidamente 

intimado para tal (certidão de folhas 131), impõe reconhecer o abandono 

do feito, o qual se encontra absolutamente paralisado, sem 

impulsionamento pelo demandante, desde junho de 2014, quando 

peticionou requerendo o julgamento antecipado da lide.

Ante ao exposto, reconhecendo o abandono da causa pelo demandante, 

na forma do art. 485, incisos II, III e IV, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito.

Pelo princípio da causalidade, custas e honorários advocatícios pelo 

requerente. Os sucumbenciais vão fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa e devem reverter em favor dos demandados 

devidamente citados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112689 Nr: 267-92.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Valdeir Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562/O

 Designo a audiência de inquirição da testemunha LAIRTON JOSE DA 

SILVA para a data de 11 de abril de 2018, às 17h10min.

Cientifique-se o Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20211 Nr: 891-35.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLERI NASSAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CALABRIA, Charles Roger de Cerjat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amon Alexandre Nassar da 

Silva - OAB:OAB/PR 61.910, Suzane Ramos Pequeno - OAB:OAB/PR 

55.240
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 Intimação da parte autora para apresentar o cálculo atualizado da dívida.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3168 Nr: 542-30.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Rodrigues de Lima, Orminda Souza Lima 

e seu Esposo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josianne Almeida de Souza 

- OAB:16493

 Autos n° 542-30.2000.811.0036

 Código: 3168

Execução de Título Extrajudicial

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, ajuizado por BANCO DO 

BRASIL/S.A, em face do executados EDGAR RODRIGUES DE LIMA e 

ORMINDA SOUZA LIMA.

Durante o trâmite processual, às fls. 255/258, as partes informaram que 

realizaram acordo extrajudicial colocando fim ao objeto da presente lide, 

requerendo, portanto, a sua homologação, bem como a extinção do 

presente feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Nesse sentido, uma vez que as partes livremente fizeram um acordo que 

coloca fim o presente conflito, em nome do princípio da segurança jurídica, 

a alternativa razoável para este Juízo é homologar a referida transação, 

resolvendo o processo no mérito, principalmente, considerando a 

inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito disponível.

Decido.

Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 

255/258, para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, c/c art. 924, Inciso II, ambos do CPC.

 CONDENO a parte REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

DETERMINO o levantamento de eventuais constrições judiciais existentes.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois acordaram a respeito.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 02 de Fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32848 Nr: 2-88.2014.811.0036

 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: Neusery Neves Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:rua tenete

 Autos n° 2-88.2014.811.0036

 Código: 32848

Civil

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

151/161), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32483 Nr: 1041-57.2013.811.0036

 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: PEC Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Pereira do Carmo, Zenaide Vieira do 

Carmo, Elias Pereira do Carmo, Terezinha Ferreira Pereira, Elso Pereira do 

Carmo, Eleuze Silva Pereira, Desa Rio das Garças Desenvolvimento 

Energético S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Salviano dos Santos - 

OAB:12851, Daniel Ostronoff - OAB:19.2980-SP, Pedro Romeiro 

Hermeto - OAB:42.860, Tanara Micheli Anderle Pestana - 

OAB:16.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Armelin - 

OAB:18.776/A, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, Francisco Cesar 

Brzezinski Filho - OAB:15.105/O - MT, Gilberto de Moraes Viana - 

OAB:19177, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, Marcelo 

Alves Puga - OAB:5058-MT

 Autos n° 1041-57.2013.811.0036 (32483)

Ação Declaratória

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido de fl. 691 do Perito Judicial, nesse sentido EXPEÇA-SE 

o respectivo alvará de liberação dos honorários periciais pendentes de 

quitação, devidamente atualizados, em benefício do perito nomeado JOSÉ 

GABRIEL DE MORAES FILHO – CREA-MT sob o nº 03955/D, transferindo o 

respectivo valor para a conta bancária mencionada à fl. 691.

2) Dando prosseguimento ao feito, INTIMEM-SE as partes a fim de que 

especifiquem e justifiquem as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias, ou manifestem-se pelo interesse do julgamento 

antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 05/02/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41542 Nr: 568-66.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdines Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 .Na fase do art. 422 do CPP o Ministério Público indicou as testemunhas a 

serem inquiridas no Plenário do Tribunal do Júri (fl. 259/260) e a defesa, 

por sua vez manifestou-se indicando como testemunhas as mesmas da 

acusação (fl. 264).Sendo assim, dou o feito por saneado.É o 

relatório.Dispositivo.a)Incluo a relação jurídica processual submetida à 

sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, na 

sessão extraordinária do dia 08 DE MAIO DE 2018, às 13h00min horas 

(MT);b)Apresentado rol de testemunhas, conforme fls. 259/260 e 264 
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intimem-se, observando-se que é dispensável intimar as testemunhas que 

residem em outra comarca, sendo ônus da parte a apresentação delas se 

pretender-lhes a oitiva;c)Proceda-se à intimação pessoal dos jurados. 

Providencie-se cópia da pronúncia (fls. 227-229) e desse relatório aos 

jurados (art. 472, parágrafo único, CPP);d)Expeçam-se os ofícios 

necessários de reforço policial de modo a garantir a segurança no dia do 

julgamento, cumprindo-se as exigências da CNGC.e)Intimem-se. 

Cumpra-se.f)Intime-se o Acusado, seu Defensor e o Ministério Público. 

Providencie-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 06 de Fevereiro de 2017.Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52861 Nr: 3127-59.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joicimara de Souza Lopes, Vanderson 

Gimenes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Mônica Balbino Cajango - 

Defensora Pública Estadual - OAB:

 Autos nº 3127-59.2017.811.0036

Código: 52861

Ação Penal

Decisão.

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que já foi devidamente apresentada defesa previa do réu 

VANDERSON GIMENES MARTINS em fls. 121.

Considerando que a ré JOCIMARA DE SOUZA LOPES informou no 

processo que não possui condições financeiras de constituir advogado, 

bem como que não pode ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, 

pois existe conflito de interesse entre os acusados.

Desta forma NOMEIO a Dra. Wilmary dos Santos Vilela para patrocinar os 

interesses do mesmo, fixando honorários advocatícios no valor de 1,5 

URH, a serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.

Intime-se o causídico da presente nomeação, bem como o denunciado a 

fim de que, munido desta decisão, imediatamente procure o advogado ora 

nomeado para apresentação de defesa previa e acompanhamento do 

processo.

Saliento a causídica ora nomeado que a nomeação em apreço 

corresponde a múnus público, sendo que eventual recusa por foro íntimo, 

acaso seja procedida de forma reiterada em inúmeros processos, sem 

justificativa plausível, poderá ser interpretado como abuso de direito e 

consequente infração disciplinar, com informação à OAB para apuração 

de eventual violação a seu código de condutas.

Logo após, a respectiva apresentação de defesa previa remeta-se os 

autos ao gabinete para designar audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se. Às providências.

Guiratinga/MT, 06 de Fevereiro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53066 Nr: 3230-66.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediney Ferreira Souza, Lucivaldo Pereira do 

Nascimento, Marcus Vinícius Costa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Autos n° 3230-66.2017.811.0036

Código: 53066

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Em analise detalhada dos autos verifica-se que o réu EDNEI FERREIRA DE 

SOUZA em audiência NÃO aceitou a proposta do Ministério Público da 

suspensão condicional do processo, desta forma apresentou defesa 

previa em fls. 199/200.

Ademais, verifica-se que o réu MARCOS VÍNICIUS DOS SANTOS, que 

encontra-se encarcerado na comarca de Rondonópolis/MT foi 

devidamente citado em fls. 158, informou que não possui condições de 

constituir advogado. Desta forma DETERMINO que abra vista dos autos a 

Defensoria Pública.

Com relação ao réu LUCIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DETERMINO 

que a secretaria cobre com URGÊNCIA o retorno da carta precatória 

expedida para a comarca de Primavera do Leste/MT de fls. 189, com a 

finalidade de citação do acusado.

Logo após, as respectivas citações e apresentação de resposta a 

acusação, devolva os autos ao gabinete para a devida designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga/MT, 06 de Fevereiro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9542 Nr: 756-11.2006.811.0036

 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: Edith de Moraes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:3.833/MT, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31550 Nr: 143-44.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Fernando Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n.º 143-44.2013.811.0036

Código: 31550

Criminal

Sentença.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu digno 

representante perante este Juízo, ofereceu denúncia em 06/03/2006, em 

face de JORGE FERNANDO SOUZA PEREIRA, devidamente qualificado nos 

autos.

Consta na denuncia que no dia 17 de Novembro de 2005, os denunciados 

foram presos em flagrante delito, por estarem furtando parte do dinheiro 

das vendas de combustível no Posto de Gasolina Guiratinga, de 

propriedade da vitima Juvanildo Alves Gonçalves. Os denunciados 

trabalhavam no referido posto e, em conluio, furtavam parte do dinheiro 

das vendas de combustível e violavam os lacres das bombas de 

combustíveis para adulterar a quantidade vendida e não serem pegos pela 

vitima. O dinheiro arrecadado com o furto era dividido igualmente entre os 

denunciados. Assim, afirmam que o denunciado através dessa conduta, 

praticou o delito previsto no art. 155, inciso IV do Código Penal.

Acostada ao Executivo de Pena, veio à sentença condenatória de fls. 

28/39.

Realizada audiência admonitória de fls. 50/52, foi determinado o 

cumprimento da pena no regime aberto.

Em seguida, o Ministério Publico em fls. 139/140 requereu a extinção da 

punibilidade, em razão do cumprimento das condições do Executivo de 
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Pena, impostas em audiência.

 Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

É caso de extinção da punibilidade do réu. Vejamos.

Pelo exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado JORGE FERNANDO SOUZA 

PEREIRA, extinguindo-se o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, já 

devidamente qualificado nos autos, o que faço com fulcro no artigo 82, do 

Código Penal c/c art. 89, § 5° da Lei n° 9.099/95.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente de 

nova determinação.

Sem custas.

P.R.I.C

Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31550 Nr: 143-44.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Fernando Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte executada acerca da sentença de fl. 

141/141vº.

Guiratinga - MT, 6 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33262 Nr: 339-77.2014.811.0036

 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): Antônio Carlos de Carvalho Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:SP-108.911, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para manifestar acerca da 

certidão de fls.95.

Guiratinga - MT, 6 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37627 Nr: 887-68.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 887-68.2015.811.0036 – CI 37627

ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

RECUPERANDO: João dos Santos Pereira

INTIMANDO: JOÃO DOS SANTOS PEREIRA, Cpf: 01221449109, Rg: 

687685 SSP MT Filiação: Cassiano Venâncio Pereira e Amélia dos Santos 

Pereira, data de nascimento: 15/07/1952, brasileiro(a), natural de 

Tesouro-MT, solteiro(a), lavrador, Endereço: Lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO JOÃO DOS SANTOS 

PEREIRA, acima qualificado, para que COMPAREÇA a audiência 

ADMONITÓRIA designada para o dia 10/04/2018, às 15h00min. (MT). Sito à 

Av. Rotary Internacional, nº 1525, Bairro Santa Maria Bertila, 

Guiratinga-MT. DECISÃO/DESPACHO: Visto, etc. DEFIRO o pedido do 

Ministério Público em fls. 112. 1) Designo a audiência admonitória para o 

dia 24/04/2018 às 15h00min (MT). 2) Intime-se o recuperando JOÃO DOS 

SANTOS PEREIRA, POR EDITAL, para comparecer à audiência ora 

designada. 3) Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Às 

providências Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 05 de 

Fevereiro de 2018. AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliomária Duarte 

Carvalho, digitei.

Guiratinga - MT, 6 de fevereiro de 2018.

 Valtemir dos Santos Rodrigues

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52393 Nr: 2994-17.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Processo n.º 2994-17.2017.811.0036

Código: 52393

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu às fls. 145/146. Além 

do mais, inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que 

possibilitam a absolvição sumaria do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 25/04/2018, às 

15h00min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório dos réus:

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, ADEMIR ALVES DOS SANTOS para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 06 de Fevereiro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53669 Nr: 3506-97.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Helio Campos de Araujo, Paulo Vitor 

Alves de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010

 Processo n.º 3506-97.2017.811.0036

Código: 53669

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelos réus às fls. 205/211. 

Além do mais, inicialmente verifica-se que não estão presentes causas 

que possibilitam a absolvição sumaria do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 03/04/2018, às 

14h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 
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partes, e após, o interrogatório dos réus:

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE os acusados, PAULO VITOR ALVES DE ARAÚJO e JOÃO 

HÉLIO CAMPOS DE ARÚJO para que compareça à audiência ora 

designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 06 de Fevereiro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54177 Nr: 4-19.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Processo n.º 4-19.2018.811.0036

Código: 54177

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelos réus às fls. 114/115. 

Além do mais, inicialmente verifica-se que não estão presentes causas 

que possibilitam a absolvição sumaria do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 03/04/2018, às 

14h20min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório dos réus:

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 06 de Fevereiro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 510 Nr: 27-34.1996.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Duarte da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Bertuol Duarte - 

OAB:13747/MT, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 Autos n° 27-34.1996.811.0036 (510)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o petitório de reconsideração de fls. 321/322, uma vez que não 

vislumbro comprovação de situações novas que venham a mudar o 

convencimento deste Juízo já exposto na Decisão de fls. 319/320.

Pois mesmo a parte esclarecendo que possui união estável com a Sra. 

Rosicley Gabriel de Castro, titular da conta corrente que originou a 

transferência de R$17.955,00 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e 

cinco mil reais) para a conta do executado, este Juízo resta convicto que 

a juntada dos atestados médicos e de documentos que apresenta a 

designação de data para a continuidade do tratamento do devedor, não 

são provas o suficiente para confirmar de forma inequívoca que os 

valores encontrados na sua conta bancária destinavam-se ao custeio do 

tratamento da doença a qual padece, pois este Juízo não pode presumir, 

apenas pelo fato da pessoa estar doente, que todo o valor em dinheiro 

encontrado com o mesmo esteja destinado a sua cura, pois se assim 

fosse a pessoa enferma jamais poderia ser executada judicialmente.

1) Assim, MANTENHO a r. decisão de fls. 319/320 tal como prolatada.

2) CUMPRA-SE a serventia o que já foi determinado na mencionada 

decisão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05/02/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10999 Nr: 252-68.2007.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Tânia Ribeiro Moraes Crevelaro, Lupércio 

Crevelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana de Souza Marques - 

OAB:308.570, Marcelo Ruli - OAB:135.305-SP, Paulo Victor Turrini 

Ramos - OAB:313.368, Zuleica Rister - OAB:56282/SP

 Assim, DETERMINO que o novo advogado constituído seja cadastrado no 

Sistema Apolo, para eu possa ser devidamente intimado dos atos 

processuais.2) NOMEIO o Perito para elaborar o Laudo de Avaliação da 

área do imóvel penhorado, o Engenheiro Civil ADEMIR MARTINE JÚNIOR, 

endereço profissional: Rua Projetada A, 1046 – Jardim Belo Horizonte, 

cidade de Rondonópolis/MT, Telefone: (66) 9969-73007, EMAL: 

ademirjrengcivil@gmail.com, devidamente cadastrado no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (Banco de Peritos), o qual cumprirá 

rigorosamente o encargo que lhe é cometido, independentemente de 

compromisso legal, conforme estipula o art. 466 do Novo CPC.3) 

INTIMEM-SE as partes, para que, em 15 (quinze) dias, caso queiram, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, indicarem assistente 

técnico e apresentarem quesitos (art. 465, §1º do NCPC).4) Após, 

INTIME-SE o(a) perito(a), PREFERENCIALMENTE por e-mail, com base no 

princípio da celeridade processual, para informar se aceita a nomeação, 

inclusive para que apresente sua proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 465, §2º do NCPC). 5) Apresentada a proposta de 

honorários, INTIME-SE a parte EXECUTADA para que, em 05 (cinco) dias, 

manifeste sobre a proposta de honorários ou deposite o valor em Juízo, 

para dar início aos trabalhos periciais (art. 95, caput e §1º c/c art. 465, §3º 

ambos do Novo CPC), conforme comprometeu à fl. 243.6) Aceita a 

proposta de honorários e devidamente depositado o valor em Juízo, 

NOTIFIQUE-SE o Perito, PREFERENCIALMENTE por e-mail, para informar o 

dia e horário da realização da avaliação, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, para prévia ciência às Partes. 7) O laudo pericial deverá ser 

apresentado até 30 (trinta) dias após a data em que o perito realizar a 

avaliação “in loco” no imóvel.Cumpra-se, intime-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 05/02/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15763 Nr: 507-21.2010.811.0036

 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: Sidnei Martins Oliveira, Brasil Veículos Companhia de 

Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veronica Filipin Goulart
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, Mariana Ruza - OAB:11882-B/MT, Walef Caik Calixto 

Feitosa - OAB:21.568, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A, Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme despacho de fls.283, intimo a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

cabível, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão do direito.

Guiratinga - MT, 7 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9118 Nr: 407-08.2006.811.0036

 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: Deonizio Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 9118

Vistos etc.

Considerando o cálculo apresentado pelo requerido à fl.159/168, e 

concordância do requerente à fl.169, requisite-se pagamento por 

intermédio do Tribunal competente, devendo, neste caso, aguardar-se o 

pagamento em arquivo provisório, excluindo-o do relatório estatístico, mas 

sem baixa na distribuição.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de outubro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15406 Nr: 150-41.2010.811.0036

 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: Francisco Carlos Carbonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rosemira Ferreira Carbonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Algacyr Nunes da Silva Junior - 

OAB:9496/MT, ALLAN VIEIRA ROCHA - OAB:20982/0, Sandra Oliveira 

Bonifácio - OAB:6541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, retirar o 

presente processo, o qual encontra-se na secretaria deste juízo.

Guiratinga - MT, 7 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41759 Nr: 633-61.2016.811.0036

 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: Antonia Duranes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walef Caik Calixto Feitosa - 

OAB:21.568, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar a parte autora para que manifeste-se acerca das informações na 

forma de impugnação juntada nos autos na ref. 87 e 88, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44717 Nr: 2008-97.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico Lopes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Gonçalves Amorim 

- OAB:23317, Igor Giraldi Faria - OAB:7245/MT

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar 

o requerido ANDRÉ CARDOSO DE ARAÚJO a pagar o valor de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, a título de alimentos, ao 

seu filho MARCOS ANDRÉ CARDOSO ARAÚJO DOS SANTOS, bem como 

50% das despesas extraordinárias, a serem pagos diretamente à genitora 

do menor.Condeno o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo, por ser beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, a cobrança deverá observar o procedimento da Lei 

1.060/50.Transitada em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.Escoado o prazo recursal, arquive-se.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 05 

de fevereiro de 2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50655 Nr: 2316-02.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Pereira da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa da parte ré para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 41.

Guiratinga - MT, 7 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32706 Nr: 57-68.2005.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Liliane Casadei - OAB:6989/MT, LUIS FELIPE LAMMEL 

- OAB:7133, Neuma T. Cielo Mânica - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS, 

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$ 570,82 (Quinhentos e setenta reais e oitenta e 

dois centavos), no prazo de 5, 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. .

 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, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 24 de janeiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81242 Nr: 20-21.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - 

OAB:16230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos n° 20-21.2017.811.0096 (Código 81242)

Exequente: Município de Nova Santa Helena/MT

Executado: Reginaldo Zaneti

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que já transcorreu o prazo ora solicitado 

no petitório de ref. 21, assim, ante a informação da renegociação da 

dívida, intime-se a parte exequente para manifestar-se e requer o que de 

direito.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Itaúba/MT, 22 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 36421 Nr: 2119-79.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mircon Oscar Kley Barbosa, Denil de Oliveira 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 Vistos etc.

Considerando que o acusado Denil de Oliveira Miranda foi citado por edital 

(fls. 186), e até o presente momento, não apresentou resposta acusação 

e nem constituiu advogado, conforme se vê nos autos, DETERMINO o 

desmembramento do feito em relação a este réu, nos termos do artigo 80 

do Código de Processo Penal, devendo a Secretaria distribuí-lo e autuá-lo 

separadamente, com cópia integral do feito, certificando-se o número do 

novo auto que se formará.

Assim, o presente feito prosseguirá normalmente em relação ao réu 

Mircon Oscar Kley Barbosa.

Expeça-se carta precatória ao Juízo de Guiratinga/MT, para que, aquele 

Juízo designe audiência para o oferecimento da proposta de suspensão 

condicional do processo ao acusado Mircon Oscar Kley Barbosa.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11624 Nr: 1122-72.2009.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMGP, LGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da advogada nomeada, dando-lhe ciência da decisão a seguir 

transcrita: "Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13 de março de 2018 às 15h30min. Intimem-se as partes a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol. Intime-se o 

requerido no endereço informado à fl. 150. No mais, levando-se em 

consideração a ausência de Defensor Público nesta Comarca, nomeio a 

Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-O, para 

patrocinar os interesses da requerente. Consigno que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno. Intime-se a 

advogada nomeada dando-lhe ciência da decisão proferida nos autos. 

Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 6597 Nr: 419-49.2006.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): Adelmo Pereira Barbosa, Eufrazio Barbosa da 

Silva, Meire Regina Rodrigues Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelina Neres de Souza 

Campos - OAB:3877/MT, ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:5136, RONALDO DE CARVALHO - OAB:3616

 Vistos etc.

Conforme se depreende dos autos às fls. 315/316, a parte Exequente 

informa o recebimento do débito, e por consequência, requer a extinção 

da presente execução.

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.

Procedo com a baixa as restrições em nome dos executados no sistema 

Renajud ao veículo Gol 1.6, ano 2003, cor prata, placa JZY 6648, 

RENAVAM 0100809334402.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 9890 Nr: 725-47.2008.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Antonio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Cristiano de Oliveira - 

OAB:7313-MS

 Vistos etc.

Como a penhora online realizada nos ativos financeiros do (s) executado 

(s) restou infrutífera, conforme se vê no extrato juntado nos autos, 

DEFIRO o pedido de restrição veicular no sistema RENAJUD em veículos, 

por ventura, existentes em nome de GILMAR ANTÔNIO FERREIRA (CPF: 

706.688.509-06).

Dessa forma, procedi, nesta data, a consulta via RENAJUD, objetivando 

encontrar veículos automotores em nome do executado, conforme 

inclusão da minuta de requisição de informações.

Em sendo positivo o resultado, intime-se o (os) Executado (os) para que, 

querendo e, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos.

 Infrutífera a providência, conforme determinado na decisão anterior, 

intime-se o (a) exequente para que indique bens penhoráveis do (os) 

executado (os), certos e determinados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. 

Ressaltando-se que, sem o atendimento desta determinação, não será 

deferida nova busca aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg, Infojud, 

etc., bem como expedição de ofícios para qualquer órgão público ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 552 de 709



privado, devendo a Secretaria deste Juízo, remeter o feito ao arquivo 

provisório independente de nova determinação judicial, caso o exequente 

insista em indicar bens INCERTOS E/OU INDETERMINADOS.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11575 Nr: 1072-46.2009.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Premium Service Ltda, Arlena de Socorro Fayal 

Barra, Dejalizete Leopoldino Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior- 

Procurador do Estado-MT - OAB:5432-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15398

 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 os autos 

para o setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o devedor 

para, caso queira, manifestar-se acerca do Ofício da Caixa Econômica de 

fls. 113, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, impulsiono os autos com remessa à Exequente, a fim de intimá-la a 

requerer o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão/arquivamento, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50721 Nr: 1976-85.2017.811.0027

 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: MARCOS ANTÔNIO MORAIS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agente Público responsável pelo Posto Fiscal 

Benedito de Souza Corbelino (Correntes)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLY PEREIRA DA SILVA 

- OAB:49176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte impetrante para que manifeste se ainda possui interesse 

na ordem, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Expeça-se o necessário, com as devidas anotações.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 7892 Nr: 121-23.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): Bruno Alexandre Papini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Como a penhora online realizada nos ativos financeiros do (s) executado 

(s) restou infrutífera, conforme se vê no extrato juntado nos autos, 

DEFIRO o pedido de restrição veicular no sistema RENAJUD em veículos, 

por ventura, existentes em nome de BRUNO ALEXANDRE PAPINI (CPF: 

867.229.301-06).

Dessa forma, procedi, nesta data, a consulta via RENAJUD, objetivando 

encontrar veículos automotores em nome do executado, conforme 

inclusão da minuta de requisição de informações.

Em sendo positivo o resultado, intime-se o (os) Executado (os) para que, 

querendo e, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos.

 Infrutífera a providência, conforme determinado na decisão anterior, 

intime-se o (a) exequente para que indique bens penhoráveis do (os) 

executado (os), certos e determinados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. 

Ressaltando-se que, sem o atendimento desta determinação, não será 

deferida nova busca aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg, Infojud, 

etc., bem como expedição de ofícios para qualquer órgão público ou 

privado, devendo a Secretaria deste Juízo, remeter o feito ao arquivo 

provisório independente de nova determinação judicial, caso o exequente 

insista em indicar bens INCERTOS E/OU INDETERMINADOS.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11039 Nr: 534-65.2009.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovenisia Rodrigues de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.Vistos etc.Não havendo impugnação, tendo o executado 

concordado com os cálculos elaborados pela Contadora Judicial, 

HOMOLOGO por sentença, os cálculos apresentados às fls. 149/150, e 

assim, resolvo o mérito da questão nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, 

do Código de Processo Civil.Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via D.J.E., para que, no prazo de 30 (trinta) dias, traga aos 

autos instrumento procuratório devidamente atualizado e com firma, 

reconhecida em cartório, do (a) autor (a), de seu representante legal 

(curatela), do (s) herdeiro (s) ou inventariante daquele (a), se for o caso, 

sob pena de extinção do feito, na forma do artigo 485, III e IV, do 

CPC.Cumprida essa determinação, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) 

– RPV (s)- ou Precatório, se for o caso, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, discriminando-se os valores referentes à parte 

exequente e ao seu procurador.Informado o depósito do pagamento, 

expeça(m)-se o (s) respectivo (s) alvará (s).Após, a retirada do (s) alvará 

(s), intime-se a parte exequente para impulsionar o feito em 05 (cinco) 

dias, devendo informar acerca de eventual satisfação de seu 

crédito.Intime-se pessoalmente a parte autora.Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48988 Nr: 1090-86.2017.811.0027

 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: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça (Ref.: 33).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38748 Nr: 964-07.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:17225/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Vistos.

Designo audiência de instrução para o dia 13/03/2018, às 14h00.

Intimem-se as partes dando-lhe ciência da referida audiência.

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 
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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.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40449 Nr: 1733-15.2015.811.0027

 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: Nelson da Silva Campos

 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:, LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inexigibilidade de débito c/c dano moral ajuizada por 

Nelson da Silva Campos em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora 

de energia S/A, todos devidamente qualificados.

Citado, o requerido apresentou contestação, e pugnou pela oitiva da parte 

autora (fls. 37/45).

Impugnação apresentada ás fls. 83/88.

Defiro a produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, § 4º, do CPC, sob 

pena de preclusão, e designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 21 de junho de 2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seu (s) advogado (s) e testemunhas.

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.

Intimem-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 6855 Nr: 678-44.2006.811.0027

 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: José Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Damasceno Filho, Unimed 

Rondonópolis - Cooperativa de Trabalho Mádico Ltda, Mater Clin - Clínica 

Maternidade e Pronto Socorro S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719/MT, Marco Aurelio Campos de Toledo - OAB:5984, Paulo 

Sérgio Cirilo - OAB:5.448-B

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes, nas pessoas de seus 

advogados, acerca do Ofício n. 11/2018, juntado às fls. 1.320, 

encaminhado pela 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, no qual informa que 

a audiência para inquirição das testemunhas arroladas pelas partes 

encontra-se designada naquele juízo para o dia 27/02/2018 às 15 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37784 Nr: 542-32.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T V SANDRIN - RESTAURANTE - ME, TIAGO 

VALDECIR SANDRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para se manifestar acerca da juntada de 

correspondência devolvida (Ref.: 42).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-81.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON CONSTANTINI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM NOGUEIRA MAZZEI DE ALMEIDA PACHECO OAB - SP288159 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1000007-81.2018.8.11.0027; Valor causa: R$ 2.181,73; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Parte Autora: REQUERENTE: EDISON CONSTANTINI – EPP. Parte Ré: 

REQUERIDO: FLAVIO MARTINS DOS SANTOS. Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo 

acima indicado, para comparecer à audiência designada, para tentativa de 

conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Tentativa de Conciliação que se realizará no dia 10/04/2018, às 09:00, no 

Edifício do Fórum, sob pena de arquivamento do feito, sito no endereço ao 

final indicado. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, CENTRO, FÓRUM 

DR. FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 - TELEFONE: 

(65) 34911391.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-94.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIS LUCIA RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Considerando que a data ora designada consta como feriado no 

calendário forense, Impulsiono os autos para Proceder a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE – advogado e 

REQUERIDO, nos termos do processo acima indicado, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Tentativa de Conciliação que 

se realizará no dia 01/03/2018, ÀS 09:30 h, sob pena de arquivamento do 

feito, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA 

MATO GROSSO, 140, CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, 

ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-94.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIS LUCIA RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Considerando que a data ora designada consta como feriado no 

calendário forense, Impulsiono os autos para Proceder a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE – advogado e 

REQUERIDO, nos termos do processo acima indicado, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 
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abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Tentativa de Conciliação que 

se realizará no dia 01/03/2018, ÀS 09:30 h, sob pena de arquivamento do 

feito, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA 

MATO GROSSO, 140, CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, 

ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000008-66.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS (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)

 

Processo Judicial Eletrônico 1000008-66.2018.8.11.0027 - LAERTE 

RIBEIRO DOS SANTOS X ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para comparecer 

à audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Tentativa de Conciliação que 

se realizará no dia 10/04/2018, às 09:30, no Edifício do Fórum, sob pena 

de arquivamento do feito, sito no endereço ao final indicado. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA 

MATO GROSSO, 140, CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, 

ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 007/2018

A Excelentíssima Senhora Doutora Angela Maria Janczeski Góes, MM. 

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Jauru, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO que a servidora Suzamara Inácio Soares, membro da 

Comissão de Análise de Desempenho do Estágio Probatório da Comarca 

de Jauru/MT, encontra-se de Licença Maternidade durante o período de 

08/02/2018 a 06/02/2018;

RESOLVE:

Art. 1º. ALTERAR em parte a Portaria nº 22/2017, para o fim de designar o 

servidor Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário Substituto, matrícula 

23629, juntamente com a servidora Cláudia de Paula Souza Oliveira, 

Gestora Geral, matrícula 8748 e a Juíza Diretora do Foro, para compor a 

Comissão de Análise de Desempenho do Estágio Probatório dos 

servidores lotados no Fórum desta Comarca.

Art. 3º. P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Jauru-MT, 7 de fevereiro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito Diretora do Foro

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 05 (cinco) dias DIAS

AUTOS N.º 983-55.2012.811.0047

ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fabrício Martins de Souza e SONILDA MARTINS 

DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERALDO ALVES DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): José Geraldo Alves de Souza Filiação: 

José Geraldo de Souza e Maria Leonarda Alves de Souza, data de 

nascimento: 06/09/1985, brasileiro(a), natural de São geraldo da 

piedade-MG, solteiro(a), diarista, Endereço: Rua Erica Cristina dos Santos, 

Bairro: Centro (Ao Lado da Delegacia Civil), Cidade: São Domingo-MT

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$ R$ 474,87 (quatrocentos e setenta e quatro 

reais e oitenta e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de Protesto.

 Eu, Cláudia de Paula Souza Oliveira - Gestora Geral, digitei.

 Jauru - MT, 7 de fevereiro de 2018.

Cláudia de Paula Souza Oliveira

Gestora Geral

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 05 (cinco) dias DIAS

AUTOS N.º 178-39.2011.811.0047

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

PARTE REQUERIDA: Romario José de Souza

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Romario José de Souza, Cpf: 

98460882768 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 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$ 566,04 (quinhentos e sessenta e seis reais e 

quatro centavos), no prazo de 05(cinco) dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de Protesto.

 Eu, Cláudia de Paula Souza Oliveira - Gestora Geral, digitei.

 Jauru - MT, 7 de fevereiro de 2018.

Cláudia de Paula Souza Oliveira

Gestora Geral

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 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

 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. Seja expedido ofício ao Departamento da Conta Única dos Depósitos 

Judiciais, solicitando vinculação dos valores constritos nos autos;

2. Seja a parte executada intimada, através de seu(s) patrono(s), via 

Diário da Justiça Eletrônico – DJe, a fim de que fique ciente da constrição 

levada a efeito nos autos e para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove, nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º do CPC:

a. as quantias constritas são impenhoráveis; ou

b. ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Jauru, 6 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41297 Nr: 1091-45.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneias Soares Lins de Souza, Leonardo Carmo 

de Carvalho, Fernanda Tenorio Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 
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OAB:18616/O, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325

 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 o réu Enéias Soares Lins de Souza externou às fls. 

416 o desejo de recorrer da r. Sentença prolatada, seja seu advogado 

intimado, a fim de que interponha o competente recurso.

Jauru, 6 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.: 5059 Nr: 165-50.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

JAURU-MT, em face de JOSÉ PEREZ, ambos qualificados nos autos.

Durante a execução foi juntado pelo exequente certidão de óbito do 

executado José Perez à p. 145. Ademais, foi determinado à p. 147, que o 

exequente regularizasse o polo passivo da demanda.

Conforme certificado às p. 153 e 157, a parte exequente não se 

manifestou nos autos, apesar de devidamente intimada.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme se infere da análise das certidões e demais documentos que 

instruem o feito, o autor deixou de promover o regular andamento do feito.

 Diante do exposto, com arrimo no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, por 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Deixo de condenar em honorários advocatícios a parte autora ante a falta 

de triangularização processual.

 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.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43917 Nr: 871-13.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGAS COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E 

GAS LTDA, ELIZIANE DE OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Santana da Silva - 

OAB:OAB/MT n. 19102, Victor Thiago Marques Ochiucci - 

OAB:14495-B

 Vistos.

Primeiramente, CERTIFIQUE-SE a Secretaria a tempestividade da 

contestação e da reconvenção apresentada às fls. 96/107 dos autos.

Após, uma vez tempestiva a reconvenção, DETERMINO a intimação da 

parte reconvinte/requerida, através de seus advogados para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial para o fim de 

providenciar o pagamento das custas e taxas devidas, sob pena de 

indeferimento da petição, nos termos do parágrafo único do art. 321, c/c 

art. 320, ambos do CPC e artigos 1.028, § 6° e 1.222, ambos da 

CNGCJ/TJMT.

 Efetivado o cumprimento do parágrafo anterior, DETERMINO a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para que realize as anotações devidas, 

nos termos do § 6°, do art. 1.028, da CNGCJ/TJMT.

Na sequência, DETERMINO a intimação da parte reconvinda/requerente, 

através de seus advogados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente resposta à reconvenção, nos termos do art. 343, § 1°, do CPC, 

bem como para, querendo, impugnar a contestação apresentada, no 

mesmo prazo.

Apresentada a resposta à reconvenção e a impugnação à contestação, 

CERTIFIQUEM-SE suas tempestividades e/ou decorrido o prazo sem a sua 

apresentação, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME 

os autos conclusos para deliberação.

Não efetivada a emenda da petição inicial no prazo mencionado, fato que 

deverá ser certificado nos autos, PROMOVAM-ME a conclusão dos autos 

para deliberação.

INTIMEM-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42585 Nr: 79-59.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY NONATO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC.

 Nos termos do art. 364, § 2º, do CPC, concedo o prazo de quinze dias 

para apresentação de memoriais, de forma sucessiva, e juntada de 

substabelecimento. Não havendo alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40948 Nr: 898-30.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RKRA, MERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pedido formulado às fls. 55 dos autos não ter sido 

analisado por este juízo, verifica-se que o prazo de suspensão requerido 

já decorreu, assim, DETERMINO a intimação da parte requerente, através 

de sua advogada, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36378 Nr: 726-25.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENIR APARECIDA CORREA CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 
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MOURA - OAB:15989, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RETIFIQUE-SE no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, havendo requerimento expresso do credor, em caso de 

impugnação parcial, que a parte não questionada pela executada, seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma do art. 

535, §4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07º de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31971 Nr: 786-66.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Horlanda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT, Enércia Monteiro 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Henrique dos 

Santos Silva - OAB:14.696-0

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença promovido por SANDRA 

HORLANDA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE JAURU/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Conforme certidão de p. 180, a parte exequente devidamente intimada 

deixou o prazo para manifestação transcorrer in albis, importando a 

inércia em concordância tácita com o adimplemento total do valor 

exequendo, termos da decisão de p. 173.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme informado à p. 178, a pretensão da parte exequente foi 

satisfeita. Assim, outra providência não há que a extinção do feito, nos 

termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. In verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, remetam os autos ao arquivo com as 

baixas e cautelas necessárias. Em atendimento ao disposto no art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ, REMETAM os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 31 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32878 Nr: 210-39.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução, ajuizada por Felipe Ricardo Lucas Rosa, 

em face do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

 Compulsando os autos, verifica-se às p. 58/59 que foram juntados 

documentos que noticiam o pagamento da Requisição de Pequeno Valor.

Conforme certidão de p. 64, apesar de devidamente intimada a parte 

exequente deixou o prazo para manifestação transcorrer in albis.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se infere dos documentos de pp. 58/59, a pretensão da parte 

exequente foi satisfeita. Assim, outra providência não há que a extinção 

do feito, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. In 

verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, remetam os autos ao arquivo com as 

baixas e cautelas necessárias. Nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, REMETAM os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias,

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33253 Nr: 565-49.2014.811.0047

 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: MVRdL, EdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando- se a manifestação de pp. 94/95 DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO do feito, mediante as baixas e comunicações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 30 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33928 Nr: 1113-74.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 RAMOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RETIFIQUE-SE no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.
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AUTORIZO, havendo requerimento expresso do credor, em caso de 

impugnação parcial, que a parte não questionada pela executada, seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma do art. 

535, §4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30757 Nr: 593-85.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Alice de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o despacho de fls. 85 dos autos foi efetivamente 

cumprido sendo o processo integralmente digitalizado e juntado às fls. 

91/221 dos autos e, ainda, ante a juntada dos ofícios da Coordenadoria de 

Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª Região acostado às fls. 76/77, 

noticiando o efetivo pagamento das Requisições Pequenos Valores - 

RPVs, DETERMINO que a secretaria empreenda as diligências necessárias 

no sentido de vincular os referidos numerários à Conta Única dos 

Depósitos Judiciais do Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, via DJE para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo os dados necessários 

(nome do banco, número da Agência e da conta corrente e, ainda, o 

número do CPF do titular) a fim de viabilizar a expedição do alvará de 

levantamento eletrônico.

Uma vez vinculado os valores e apresentados os dados necessário para 

a expedição dos Alvarás, DETERMINO a EXPEDIÇÃO dos competentes 

alvarás de levantamento.

No mais, INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora acerca da expedição do 

alvará dos valores que lhe são devidos.

Considerando que a procuração constante nos autos (fls. 107) possui 

cláusula específica outorgando poderes para receber valores e dar 

quitação, AUTORIZO a retirada do alvará por seu procurador, devendo 

PRESTAR CONTAS dos valores pertencentes à autora, no prazo de 30 

(trinta) dias, a partir do efetivo levantamento.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, FAÇAM-ME os autos 

conclusos.

INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31803 Nr: 609-05.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jovylson Soares de Moura - 

OAB:16896-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa, ajuizada por Valdeci 

Brandão Moura em face de Pedro Ferreira de Souza, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Compulsando os autos, verifica-se que às p. 115/116 foi juntado acordo 

formulado entre as partes.

Conforme certidão de p. 119, apesar de devidamente intimada, a parte 

autora deixou o prazo para manifestação transcorrer in albis.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se infere dos documentos de pp. 115/116, a pretensão da parte 

exequente foi satisfeita, assim, outra providência não há que a extinção 

do feito, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. In 

verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, II, do Código 

Processual Civil.

Despesas e honorários na forma do art. 90, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

Certificado o trânsito em julgado, remetam os autos ao arquivo com as 

baixas e cautelas necessárias. Nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, REMETAM os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias,

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36539 Nr: 793-87.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Regina Novak de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não houve objeção por parte do executado acerca dos 

cálculos acostados pelo exequente às fls. 113/114 dos autos (fls. 

120/121), HOMOLOGO-OS para que surtam seus jurídicos efeitos.

No mais, considerando a edição do Provimento n.º 11/2017 que dispõe 

sobre o processamento e o pagamento das requisições de pequeno no 

valor, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos 

documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1°, do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39801 Nr: 451-42.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozimar Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada não estará presente nesta Comarca em razão do gozo de 

licença compensatória, devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

designada para o dia 20 de março de 2018, às 16h30min.

No mais, MANTENHO incólumes as determinações contidas na decisão de 

fls. 106 dos autos.

INTIME-SE o advogado nomeado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39909 Nr: 472-18.2016.811.0047

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCITA TAMIRES RIBEIRO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC.

 Tendo a parte autora apresentado alegações finais em audiência, declaro 

encerrada a fase instrutória e, nos termos do art. 366 do CPC, volvam-me 

os autos conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40686 Nr: 752-86.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA ANTONIA NOBRE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo a parte autora apresentado 

alegações finais em audiência, declaro encerrada a fase instrutória e, nos 

termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos conclusos para prolação 

de sentença. Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41628 Nr: 1321-87.2016.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada não estará presente nesta Comarca em razão do gozo de 

licença compensatória, devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

designada para o dia 27 de março de 2018, às 17 horas.

No mais, MANTENHO incólumes as determinações contidas na decisão de 

fls. 49 dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42834 Nr: 214-71.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEREUZA PENHA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC.

 Tendo a parte autora apresentado alegações finais em audiência, declaro 

encerrada a fase instrutória e, nos termos do art. 366 do CPC, volvam-me 

os autos conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33835 Nr: 1045-27.2014.811.0047

 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: RICARDO GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada não estará presente nesta Comarca em razão do gozo de 

licença compensatória, devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a solenidade anteriormente aprazada 

para o dia 02 de abril de 2018, às 15h30min.

No mais, MANTENHO incólumes as determinações contidas na decisão de 

fls. 99 dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36023 Nr: 611-04.2015.811.0047

 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: LUCAS GABRIEL NEGRÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada não estará presente nesta Comarca em razão do gozo de 

licença compensatória, devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, assim, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 02 de abril de 2018, às 16h15min.

No mais, MANTENHO incólumes as determinações contidas na decisão de 

fls. 94 dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43238 Nr: 460-67.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Luiza Nunes da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC.

 Declaro encerrada a instrução processual. Defiro prazo legal para juntada 

de substalecimento e apresentação de memoriais. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44738 Nr: 1320-68.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC.

 Tendo a parte autora apresentado alegações finais em audiência, declaro 

encerrada a fase instrutória e, nos termos do art. 366 do CPC, volvam-me 

os autos conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44740 Nr: 1322-38.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. INTIME-SE o perito nomeado nos 

termos da decisão retro. Com a juntada do lado pericial, abra-se vista às 

partes para manifestação. Não havendo alegação de nulidades, saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46570 Nr: 2330-50.2017.811.0047

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdAH, EHC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada não estará presente nesta Comarca em razão do gozo de 

licença compensatória, devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a solenidade anteriormente aprazada 

para o dia 02 de abril de 2018, às 17 horas.

No mais, MANTENHO incólumes as determinações contidas na decisão de 

fls. 26/27 dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010135-20.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GARCIA CHIOZZI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010135-20.2014.8.11.0047 EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: SAMUEL GARCIA CHIOZZI 

Vistos. Considerando a petição apresentada nos autos (id. n.º 11550687) 

e a documentação anexa, DETERMINO a intimação da parte exequente, 

através de seus advogados, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste acerca de seu teor. Apresentada manifestação ou decorrido 

o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os 

autos conclusos para deliberação. INTIME-SE, via DJE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010135-20.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GARCIA CHIOZZI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010135-20.2014.8.11.0047 EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: SAMUEL GARCIA CHIOZZI 

Vistos. Considerando a petição apresentada nos autos (id. n.º 11550687) 

e a documentação anexa, DETERMINO a intimação da parte exequente, 

através de seus advogados, via DJE para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste acerca de seu teor. Apresentada manifestação ou decorrido 

o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os 

autos conclusos para deliberação. INTIME-SE, via DJE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-31.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JONYLSON DE OLIVEIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOVYLSON SOARES DE MOURA OAB - MT0016896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010078-31.2016.8.11.0047 REQUERENTE: JONYLSON DE OLIVEIRA 

MOURA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos. 

Primeiramente, considerando que a parte reclamante/exequente requereu 

o prosseguimento do feito (id. n.º 11336817), DETERMINO que a secretaria 

tome as providências devidas no sentido de retificar a distribuição, 

fazendo constar que se trata de processo para cumprimento de sentença. 

Na sequência, considerando que é dispensada nova citação (art. 52, 

inciso IV, da Lei n. 9.099/95), DETERMINO a intimação da parte 

reclamada/executada, através de seus advogados, via DJE para que 

promova o cumprimento voluntariamente do julgado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação (art. 523, § 1°, CPC), consignando que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresentar, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, 

‘caput’, do CPC). Não havendo pagamento voluntário, fato que deverá ser 

certificado nos autos, intime-se a parte reclamante/exequente para que, 

no de 05 (cinco) dias, proceda a atualização do débito, fazendo incidir a 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 523, § 1° 

do CPC), bem como, requeira o que entender pertinente, sob pena de 

arquivamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000097-63.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000097-63.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

Considerando que após ser devidamente citado/intimado o Estado de Mato 

Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou não apresentou 

objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição inicial, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No mais, 

considerando o Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio do Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, 

do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o 

cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos cálculos, com 

fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, DETERMINO a 

expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente acompanhado 

dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido artigo para 

que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, providencie seu 

efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). Por fim, 

AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. INTIMEM-SE 

as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000096-78.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000096-78.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

Considerando que após ser devidamente citado/intimado o Estado de Mato 

Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou não apresentou 

objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição inicial, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No mais, 

considerando o Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio do Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, 

do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o 

cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos cálculos, com 

fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, DETERMINO a 

expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente acompanhado 

dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido artigo para 

que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, providencie seu 

efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). Por fim, 

AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. INTIMEM-SE 

as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000095-93.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000095-93.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

Considerando que após ser devidamente citado/intimado o Estado de Mato 

Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou não apresentou 

objeção quanto aos cálculos que acompanham a exordial, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela parte exequente. No mais, ante o teor do 

Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do 

Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, 

do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de 

liquidação do débito. Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 

4° do Provimento n.º 011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de 

ofício requisitório, devidamente acompanhado dos documentos informados 

nos incisos do § 1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, 

do Provimento n.º 011/2017). Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da 

requisição de pequeno valor. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000061-21.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000061-21.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos Considerando que após ser devidamente citado/intimado o 

Estado de Mato Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou 

não apresentou objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição 

inicial, é medida impositiva a HOMOLOGAÇÃO dos cálculos apresentados 

pela parte exequente. No mais, considerando o teor do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito. Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4° do 

Provimento n.º 011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício 

requisitório, devidamente acompanhado dos documentos informados nos 

incisos do § 1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 

60 (sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do 

Provimento n.º 011/2017). Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da 

requisição de pequeno valor. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000104-55.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000104-55.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos Considerando que após ser devidamente citado/intimado o 

Estado de Mato Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou 

não apresentou objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição 

inicial, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No 

mais, considerando o Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos 

do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja 

providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). 

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 

de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000138-30.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000138-30.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

Considerando que após ser devidamente citado/intimado o Estado de Mato 

Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou não apresentou 

objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição inicial, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No mais, 

considerando o Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio do Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, 

do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o 

cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos cálculos, com 

fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, DETERMINO a 

expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente acompanhado 

dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido artigo para 

que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, providencie seu 

efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). Por fim, 

AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. INTIMEM-SE 

as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010130-27.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010130-27.2016.8.11.0047 EXEQUENTE: MAYRLA THANDRA MARTINS 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

Considerando que após ser devidamente citado/intimado o Estado de Mato 

Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou não apresentou 

objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição inicial, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No mais, 

considerando o Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio do Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, 

do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o 

cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos cálculos, com 

fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, DETERMINO a 

expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente acompanhado 

dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido artigo para 

que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, providencie seu 

efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). Por fim, 

AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. INTIMEM-SE 

as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010086-42.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010086-42.2015.8.11.0047 EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

Considerando que após ser devidamente citado/intimado o Estado de Mato 
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Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou não apresentou 

objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição inicial, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No mais, 

considerando o Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio do Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, 

do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o 

cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos cálculos, com 

fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, DETERMINO a 

expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente acompanhado 

dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido artigo para 

que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, providencie seu 

efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). Por fim, 

AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. INTIMEM-SE 

as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010037-30.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010037-30.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos Considerando que após ser devidamente citado/intimado o 

Estado de Mato Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou 

não apresentou objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição 

inicial, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No 

mais, considerando o Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos 

do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja 

providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). 

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 

de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-82.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010040-82.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: NELCELI CRISTINA RODRIGUES 

ALVES DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos Considerando que após ser devidamente 

citado/intimado o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar 

impugnação nos autos ou não apresentou objeção quanto aos cálculos 

que acompanham a petição inicial, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pela parte exequente. No mais, considerando o teor do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito. Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4° do 

Provimento n.º 011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício 

requisitório, devidamente acompanhado dos documentos informados nos 

incisos do § 1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 

60 (sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do 

Provimento n.º 011/2017). Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da 

requisição de pequeno valor. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-94.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010089-94.2015.8.11.0047 EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

Considerando que após ser devidamente citado/intimado o Estado de Mato 

Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou não apresentou 

objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição inicial, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No mais, 

considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). 

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 

de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010087-27.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010087-27.2015.8.11.0047 EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

Considerando que após ser devidamente citado/intimado o Estado de Mato 

Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou não apresentou 

objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição inicial, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No mais, 

considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 
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artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). 

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 

de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-68.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010028-68.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

Considerando que após ser devidamente citado/intimado o Estado de Mato 

Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou não apresentou 

objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição inicial, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No mais, 

considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). 

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 

de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010030-38.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010030-38.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

Considerando que após ser devidamente citado/intimado o Estado de Mato 

Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou não apresentou 

objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição inicial, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No mais, 

considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). 

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 

de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010032-08.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010032-08.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

Considerando que após ser devidamente citado/intimado o Estado de Mato 

Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou não apresentou 

objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição inicial, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No mais, 

considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). 

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 

de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010128-57.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010128-57.2016.8.11.0047 EXEQUENTE: MAYRLA THANDRA MARTINS 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

Considerando que após ser devidamente citado/intimado o Estado de Mato 

Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou não apresentou 

objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição inicial, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No mais, 

considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). 

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 

de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010029-53.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010029-53.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

Considerando que após ser devidamente citado/intimado o Estado de Mato 

Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou não apresentou 

objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição inicial, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No mais, 

considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). 

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 

de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010053-81.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010053-81.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: EDUARDO SANTOS DE PAULA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

Considerando que após ser devidamente citado/intimado o Estado de Mato 

Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou não apresentou 

objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição inicial, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No mais, 

considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). 

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 

de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010050-29.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010050-29.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: EDUARDO SANTOS DE PAULA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

Considerando que após ser devidamente citado/intimado o Estado de Mato 

Grosso deixou de apresentar impugnação nos autos ou não apresentou 

objeção quanto aos cálculos que acompanham a petição inicial, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. No mais, 

considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). 

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 

de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-89.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES CAGNIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

8010057-89.2015.8.11.0047 REQUERENTE: EUCLIDES CAGNIN 

REQUERIDO: MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A, LOJAO DOS 

MOVEIS LTDA Vistos. Primeiramente, o teor da certidão (id. n.º 5387495) 

atesta que o v. acórdão proferido nos autos (id. n.º 5387451) não foi alvo 

de recurso e alcançou o trânsito em julgado, desta feita, incabível nesta 

seara o peticionado pela parte reclamada no id. n.º 5387503. No mais, 

considerando que a parte reclamante/exequente requereu o 

prosseguimento do feito (id. n.º 8082770), DETERMINO que a Secretaria 

tome as providências devidas no sentido de retificar a distribuição do feito, 

fazendo constar que se trata de processo que visa cumprimento de 

sentença. Na sequência, considerando que é dispensada nova citação 

(art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/95), DETERMINO a intimação da parte 

reclamada/executada LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA, através de seus 

advogados, via DJE, para que promova o cumprimento voluntário do 

julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 523, § 1°, CPC), 

consignando que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para o executado, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresentar, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, ‘caput’, do CPC). Não havendo pagamento 

voluntário, fato que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

reclamante/exequente para que, no de 05 (cinco) dias, proceda a 

atualização do débito, fazendo incidir a multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação (art. 523, § 1° do CPC), bem como, requeira 
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o que entender pertinente, sob pena de arquivamento. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-84.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR HOLANDER LAZARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

8010068-84.2016.8.11.0047 REQUERENTE: JOAO VICTOR HOLANDER 

LAZARO REQUERIDO: PANASONIC DO BRASIL LIMITADA Vistos. 

Considerando que a certidão (id. n.º 11561456), atestou a tempestividade 

do recurso inominado (id. n.º 11086835), RECEBO-O, tão-somente em seu 

efeito devolutivo, haja vista a não demonstração de dano irreparável para 

a parte recorrente, consoante a regra do artigo 43 da Lei nº 9.099/95. 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor da parte recorrente. 

INTIME-SE a recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de 10 (dez) dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 

9.099/95). Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem 

manifestação da parte recorrida, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM os autos à Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-46.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA (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:

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 DECISÃO Numero do Processo: 

8010023-46.2017.8.11.0047 REQUERENTE: REGINALDO DOS SANTOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando o teor da certidão 

(id. n.º 11563821) que atestou a intempestividade do recurso inominado 

(id. n.º 11086835), DEIXO de recebê-lo eis que foi protocolado fora do 

prazo determinado no art. 42 da Lei n.º 9.099/95. CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado da sentença proferida nos autos. Após, REMETAM os autos ao 

arquivo com as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-54.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

1000020-54.2017.8.11.0047 REQUERENTE: EVALDO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Por ser tempestivo (LJE, art. 

42) e estarem presentes os demais pressupostos recursais, tanto 

objetivos (cabimento, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade procedimental, incluídos nesta o pagamento das 

custas e a motivação) quanto subjetivos (legitimidade e o interesse, que 

decorre da sucumbência), RECEBO o presente recurso inominado no 

efeito apenas devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao 

recorrente (LJE, art. 43). INTIME-SE o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dais, apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem 

contrarrazões, REMETAM os autos à Egrégia Turma Recursal Única, para 

apreciação do recurso interposto, com nossas homenagens. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-47.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FELICIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

1000014-47.2017.8.11.0047 REQUERENTE: ADAO FELICIANO DE SOUZA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Por ser tempestivo 

(LJE, art. 42) e estarem presentes os demais pressupostos recursais, 

tanto objetivos (cabimento, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade procedimental, incluídos nesta o pagamento das 

custas e a motivação) quanto subjetivos (legitimidade e o interesse, que 

decorre da sucumbência), RECEBO o presente recurso inominado no 

efeito apenas devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao 

recorrente (LJE, art. 43). INTIME-SE o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dais, apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem 

contrarrazões, REMETAM os autos a Egrégia Turma Recursal Única, para 

apreciação do recurso interposto, com nossas homenagens. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000086-34.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000086-34.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos Trata-se de 

Ação de Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO em que se pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em causas em que houve 

nomeação para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, 

ante a inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Dispensado o 

relatório, no termos do art. 38, da Lei n.° 9.099/95. Fundamento e decido. 
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Pois bem, conforme se verifica dos autos no decorrer do trâmite 

processual a parte exequente requereu a desistência do feito e a 

devolução do título executivo que embasa a presente execução, 

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 executada, nos termos do art. 485, § 

4º, do CPC, eis que esta devidamente intimada para impugnar a execução 

permaneceu inerte. Da forma que se apresenta a situação, em que restou 

evidenciada a intenção, por parte do reclamante, em não mais dar 

prosseguimento ao processo, a extinção do feito, sem 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. INTIMEM-SE as partes 

acerca da presente sentença. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado. Após, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente e, para tanto, DETERMINO que a Secretaria empreenda as 

diligencias necessária no sentido de providenciar a devolução do título 

executivo que embasa a presente execução, mediante termo de entrega 

que, posteriormente, deverá ser acostado aos autos. Por fim, REMETAM 

os autos ao arquivo com as baixas de estilo. Publique-se. Registra-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000103-70.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000103-70.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos Trata-se de 

Ação de Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO em que se pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em causas em que houve 

nomeação para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, 

ante a inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Dispensado o 

relatório, no termos do art. 38, da Lei n.° 9.099/95. Fundamento e decido. 

Pois bem, no decorre do trâmite processual a parte exequente requereu a 

desistência do feito e a devolução do título executivo que embasa a 

presente execução, circunstância que denota o seu desinteresse, ao 

menos por ora, em obter a prestação jurisdicional. Saliento que, a extinção 

do presente feito independe de manifestação da parte executada, nos 

termos do art. 485, § 4º, do CPC, eis que esta devidamente intimada para 

impugnar a execução permaneceu inerte. 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. 

INTIMEM-SE as partes acerca da presente sentença. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Após, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte exequente e, para tanto, DETERMINO que a Secretaria 

empreenda as diligências necessária no sentido de providenciar a 

devolução do título executivo que embasa a presente execução, mediante 

termo de entrega que, posteriormente, deverá ser acostado aos autos. Por 

fim, REMETAM os autos ao arquivo com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000093-26.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000093-26.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos Vistos 

Trata-se de Ação de Execução de Honorários advocatícios ajuizada em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO em que se pretende o recebimento 

de créditos oriundos de honorários arbitrados em causas em que houve 

nomeação para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, 

ante a inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. 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 exequente requereu a desistência do feito e a 

devolução do título executivo que embasa a presente execução, 

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 executada, nos termos do art. 485, § 

4º, do CPC, eis que esta devidamente intimada para impugnar a execução 

permaneceu inerte. Da forma que se apresenta a situação, em que restou 

evidenciada a intenção, por parte do reclamante, em não mais dar 

prosseguimento ao processo, a extinção do feito, sem 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. INTIMEM-SE as partes 

acerca da presente sentença. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado. Após, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente e, para tanto, DETERMINO que a Secretaria empreenda as 

diligencias necessária no sentido de providenciar a devolução do título 

executivo que embasa a presente execução, mediante termo de entrega 

que, posteriormente, deverá ser acostado aos autos. Por fim, REMETAM 

os autos ao arquivo com as baixas de estilo. Publique-se. Registra-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000085-49.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Numero do Processo: 

1000085-49.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos Trata-se de 

Ação de Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO em que se pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em causas em que houve 

nomeação para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, 

ante a inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. 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 exequente requereu a desistência do feito e a 

devolução do título executivo que embasa a presente execução, 

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 executada, nos termos do art. 485, § 

4º, do CPC, eis que esta devidamente intimada para impugnar a execução 

permaneceu inerte. Da forma que se apresenta a situação, em que restou 

evidenciada a intenção, por parte do reclamante, em não mais dar 

prosseguimento ao processo, a extinção do feito, sem 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 
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Processo Civil c/c art. 51, § 1°, da Lei n.º 9.099/95. INTIMEM-SE as partes 

acerca da presente sentença. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado. Após, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente e, para tanto, DETERMINO que a Secretaria empreenda as 

diligencias necessária no sentido de providenciar a devolução do título 

executivo que embasa a presente execução, mediante termo de entrega 

que, posteriormente, deverá ser acostado aos autos. Por fim, REMETAM 

os autos ao arquivo com as baixas de estilo. Publique-se. Registra-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 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.: 25286 Nr: 1014-04.2014.811.0048

 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: ANTONIO JOSÉ GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:11554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE SUBSÍDIOS – URV – COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, intentado por ANTONIO JOSÉ GALDINO, 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme fundamentação 

supra.3.2. Deixo de condenar o autor ao pagamento da das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiário da 

justiça gratuita.3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41599 Nr: 279-29.2018.811.0048

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI PATROCÍNIO FERREIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO c/c 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO e 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta por VALDECI PATROCÍNIO 

FERREIRA JÚNIOR contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

todos qualificados nos autos.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Foi o relatório. Decido.

2. Inicialmente, mister se faz analisar a competência desse Juízo para 

processar e julgar a presente ação.

Compulsando os autos, observo que a parte autora reside no Município de 

São Pedro da Cipa – MT, o qual pertence a Comarca de Jaciara – MT, logo 

a competência para processar e julgar o presente feito é de uma das 

Varas Cíveis da Comarca de Jaciara – MT.

3. Com essas considerações, tendo em vista que o autor reside no 

Município de São Pedro da Cipa – MT, DECLARO a incompetência do Juízo 

da Vara Única da Comarca de Juscimeira para processar e julgar a 

presente ação e, como consequência, DETERMINO a remessa desse 

processo eletrônico a uma das Varas Cíveis da Comarca de Jaciara – MT.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 06 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25492 Nr: 1112-86.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA COELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por ELZA COELHO DE SOUZA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, para CONDENAR a Requerida ao pagamento 

das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, 

ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores 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 da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30384 Nr: 472-15.2016.811.0048

 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: DANIELA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido feito na presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por DANIELA PEREIRA SILVA em face da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, (VIVO), por entender não ter havido danos 

morais a serem indenizados, conforme fundamentação supra.3.2. Isento 

de custas e honorários advocatícios, eis que beneficiária de Assistência 

Judiciária gratuita.3.3. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

anotações de praxe.3.4. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38082 Nr: 2106-12.2017.811.0048

 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: TERESA BISPO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEVERIANO BISPO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro. Assim nomeio inventariante a requerente 

TERESA BISPO PEREIRA, que prestará compromisso em 5 (cinco) dias e 
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declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes.

2. Citem-se, após, o Ministério Público, bem como as Fazendas Públicas 

(CPC, art. 626), manifestando-se elas sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 

629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(CPC, art. 634), manifestando-se expressamente.

3. Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, art. 634), e 

digam, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 637).

4. Se concordes, ao cálculo e digam, em 5 (cinco) dias (CPC, art. 638).

5. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 

nº. 1.060/50, sob pena de revogação, em caso de prova contrária, com 

aplicação da penalidade prevista no § 2º do mesmo artigo.

6. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juscimeira-MT, 06 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41606 Nr: 280-14.2018.811.0048

 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: EVARISTO RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:19363

 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 autora, nos termos do §1º, do artigo 

98, do Código de Processo Civil.3. Postergo a análise do pedido liminar 

para o momento processual oportuno, eis que vislumbro que as provas 

produzidas são unilaterais, restando necessária a angularização 

processual do feito com a citação da parte requerida.4. Com efeito, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.5. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia --/0-/2018, às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso).6. 

Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, apresentar 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.7. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas 

indicadas na petição inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE 

AUTORA DEVERÁ TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS 

INDEPENDETEMENTE DE INTIMAÇÃO.8. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 06 de fevereiro de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27310 Nr: 596-32.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:OAB/MT 20910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 Vistos.

1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 

(MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA – MT), que pode ter por base título executivo 

judicial ou extrajudicial. Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 

279 do STJ: “É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda 

Pública”.

2. Intimem-se, pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 

9.494/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício 

requisitório de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

4. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 06 de fevereiro de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31808 Nr: 1061-07.2016.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.4. Proceda a Secretaria 

às necessárias anotações, inclusive no Cartório Distribuidor, a fim de 

retificar a autuação e registro cartorário.5. Assim, cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829, NCPC), sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

bastem para a satisfação da dívida (art. 831, NCPC).6. Não efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, inclusive se 

atentando para aqueles eventualmente indicados na inicial com obediência 

à ordem preferencial do art. 835 do NCPC, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 

1º, NCPC).7. Caso o exequente tenha requerido inicialmente, intime-se o 

executado para, em 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora (art. 

829, § 2º, NCPC), ficando desde já alertado que a não indicação, no prazo 

estipulado, de quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora 

e seus respectivos valores, implicará em ato atentatório à dignidade da 

Justiça, incidindo o devedor em multa de 15% (quinze por cento) do valor 

atualizado do débito, que será revertida em proveito do credor, exigível na 

própria execução ora em curso, sem prejuízo de outras sanções de 

natureza processual ou material (art. 774, Parágrafo Único do NCPC).8. Os 

embargos deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da data da juntada aos autos do mandado de citação (art. 915, NCPC), 

independentemente de penhora, depósito ou caução (...). Juscimeira/MT, 

06 de fevereiro de 2018.ALINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2097-50.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS, AFS, JM, WFLDCDS, SPV, GCBS, 

RLDA, RAS, DCEDS, NEDS, BET, FODS, BRSM, KLR, CSS, MADA, RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.793, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310, ISIA MARIA 

DE FARIA - OAB:7130, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:21363, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - OAB:6133-B, 

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/O, REMI CRUZ BORGES - 
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OAB:11148-A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR 

os advogados dos Réus a apresentarem defesa prévia os que ainda não 

o fizeram, ou manifestar sua desistência de patrocinar o réu no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38609 Nr: 2408-41.2017.811.0048

 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: LUIZ CARLOS RODRIGUES, CERLETE MARIA DA CAS 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CLARA QUINTANA - 

OAB:12353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil, com as partes já 

qualificadas.

 Instada a se manifestar a Douta Representante do Ministério Público alega 

que, anteriormente a este, foi distribuído outro processo com a mesma 

identidade na Comarca de Rondonópolis – MT, com o número 

1000284-43.2016.8.11.0003, motivo pelo qual o presente deve ser extinto.

 É o relatório. Fundamento. Passo à decisão.

2. Assim, impõe-se reconhecer a litispendência, já que constatada a 

identidade das partes, causa de pedir e pedido entre o presente processo 

e o de número 1000284-43.2016.8.11.0003, com tramite na 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões.

 Ora, no dizer do ilustre mestre HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “ocorre 

litispendência, segundo o Código ‘quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada’ (art. 301, § 1.º) e que ainda esteja em curso, pendendo de 

julgamento (§ 3.º). Define, outrossim, o § 2.º do mesmo artigo, o que se 

deve entender por ação idêntica, dizendo que, para haver litispendência, é 

necessário que nas duas causas sejam as mesmas as partes, a mesma a 

causa de pedir, e o mesmo o pedido...” (In Curso de Direito Processual 

Civil, vol. I, 26.ª ed., Forense, pág. 380).

 3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, inciso V e § 3º e 

artigo 337, § 3º, todos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito.

3.2. Sem Custas e honorários advocatícios, eis que beneficiários da 

gratuidade da justiça.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

3.5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38989 Nr: 2565-14.2017.811.0048

 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

 PARTE AUTORA: SAMUEL MORAES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PACHECO DE REZENDE - 

OAB:3244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro. Assim, 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 16h (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 seu Advogado.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28801 Nr: 1080-47.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE OLINDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora, para 

requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determinação judicial acostada em ref:20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37446 Nr: 1790-96.2017.811.0048

 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: SDDSL, HGDSGM, PDSGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maywmy Eduarda Araújo 

Silva - OAB:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a advogada Dra. Maywmy 

Eduarda Araújo Silva acerca da nomeação como Defensora Dativa do 

requerido nestes autos, para acompanhar e apresentar a contestação no 

prazo legal, conforme determinação judicial acostada em REF:36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36030 Nr: 1183-83.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSVAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BIASI ZANIN NETO, SANTO ZANIN 

NETO, MARIA ESTER CAETANO ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165202-A/SP, BRENO ARRUDA MACCHETTI - 

OAB:377588, EVERSON GOMES DOS SANTOS - OAB:40483, RALPH 

MELLES STICCA - OAB:236.471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema on-line, constato que houve o bloqueio 

parcial no montante de R$ 837,50.

 Procedo então, através do sistema on-line, solicitação de transferência do 

montante para a conta única deste juízo.

 Sem prejuízo de tal providência, intime-se o executado informando a 

penhora efetivada, podendo o mesmo apresentar embargos no prazo legal 

(art. 915, NCPC).
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 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exeqüente para se 

manifestar em igual prazo (art. 920, NCPC). Não havendo embargos, 

certifique-se e diga o exeqüente em 05 dias.

 Consigne-se que o montante somente será levantado mediante 

autorização judicial expressa, devendo por conseqüência se manter 

depositado até ordem judicial contrária.

 Oficie-se o Sr (a). Escrivão a Conta Única do e. Tribunal de Justiça, 

informando a penhora do valor supra-mencionado, bem como a solicitação 

para que o referido valor seja depositado junto a conta única vinculada a 

este processo.

Junte-se cópia do termo da pesquisa on-line.

Intime-se a parte exeqüente e executada desta decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28429 Nr: 976-55.2015.811.0048

 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): LUCENIR TABORDA MOREIRA ME

 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: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos, etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com as partes já 

qualificadas.

Pugna a parte requerida pelo desbloqueio dos veículos efetuado via 

Sistema RENAJUD, vez que voltou a cumprir com o acordado e parte 

autora encontrasse de acordo.

2. É o breve relato. FUNDAMENTO. DECIDO.

2.1. A o analisar os presentes autos verifico que na presente ação 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, inconformados com a decisão a qual determinou o 

referido bloqueio, no entanto, como está sendo cumprido o acordo 

realizado entre as partes não há motivos para o bloqueio do referido 

veículo.

3. ANTE O EXPOSTO, defiro, o pedido feito pela parte requerida, 

determinando o desbloqueio dos veículos efetuado via Sistema RENAJUD.

4. Junte-se cópia do desbloqueio dos veículos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-22.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-10.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 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. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-20.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 
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previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 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. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-33.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 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. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-18.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 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. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000009-85.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 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. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-70.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 
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a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 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. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-40.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA PINHEIRO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de protestado no 

CARTÓRIO do 2° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 

NATURAIS E JURÍDICAS DA COMARCA DE JUSCIMEIRA, efetuados pela 

parte requerida, busca, assim o reclamante a antecipação dos efeitos da 

tutela para o fim de, liminarmente, determinar a exclusão do referido 

protesto e, ao final, pela procedência do pedido em sua totalidade. É o 

breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas 

acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, 

por certo, admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 

9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso, 

não está presente um dos requisitos necessários para a antecipação da 

tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida imprescindível se 

faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, o 

que se verifica nos autos, no que tange às informações trazidas pelos 

documentos colacionados. No entanto, com relação ao dano de difícil 

reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que não há como 

saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim esperar o 

desfecho da presente ação, para que possa haver a comprovação das 

alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do consumidor, e 

considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de 

inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de 

cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a 

concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que não 

ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da concessão 

da referida liminar. 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. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-25.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 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. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-09.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANO VENANCIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada audiência de 

conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de Audiência. 

Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, em 

decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, senão 

vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência do autor na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-05.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 573 de 709



concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 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. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-76.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MORAES DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. O acordo das partes foi celebrado em audiência de 

conciliação, conforme termo. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, letra “b”, do NCPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-63.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON BRUNO RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada audiência de 

conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de Audiência. 

Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, em 

decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, senão 

vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência do autor na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-78.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON BRUNO RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada audiência de 

conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de Audiência. 

Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, em 

decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, senão 

vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência do autor na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-10.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINEI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CZAR OPCOES DE INFORMATICA E CELULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, suspendo a presente ação pelo prazo 

de 30 (trinta) dias. 2. Após o decurso do prazo, certifique-se e voltem 

conclusos. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-95.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000261-25.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GOMES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DE ARRUDA PIRES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-41.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada audiência de 

conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de Audiência. 

Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, em 

decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, senão 

vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência do autor na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-31.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI APARECIDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de não ter sido 

feita a leitura na unidade consumidora, diante do não pagamento, há a 

ameaça do corte do fornecimento da energia elétrica. Atendendo aos 

termos do artigo 355, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por reconhecer os efeitos da revelia, uma 

vez que a reclamada deixou de comparecer a audiência de conciliação, 

conforme Termo da Audiência de Conciliação, assim incidindo na revelia, 

conforme art. 20 da Lei da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” 

Considerando que a parte reclamada não compareceu à audiência de 

conciliação, com relação a ele, decreto a revelia e aplico ao presente o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II, do Novo Código 

de Processo Civil, visto que a revelia faz presumir aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, na forma dos artigos 344 

e seguintes do mesmo código, e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas apontadas na inicial. Contudo, a revelia não conduz 

necessariamente à procedência do pedido, apesar do disposto nos artigos 

acima mencionados, vez que tal presunção é relativa, estando acima dela 

o livre convencimento do juiz a quem cabe examinar a prova dos autos. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante ADRIANI 

APARECIDA ROSA, alega que é titular da Unidade Consumidora 

6/152991-6 situada neste Município de Juscimeira-MT, sendo que foi 

surpreendido com o alto valor da fatura referente ao consumo do mês de 

outubro de 2017, no valor de R$ 833,78 (oitocentos e trinta e três reais e 

setenta e oito centavos), correspondente ao consumo de 987 kw/mês, 

valores muito superiores aos normalmente pagos. Da análise dos autos, 

verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não 

obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que não realizou a 

leitura da unidade consumidora do autor, arbitrando assim, uma fatura com 

valores mais altos do que o normal, gerando prejuízo à autora, conforme 

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, o 

consumidor não pode ser penalizado por problemas administrativos da 

fornecedora, da qual não tenha dado causa, uma vez que é 

responsabilidade da concessionária a realização da leitura, a manutenção 

e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não podendo 

passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a unidade 

consumidora não marcava o que realmente era consumido, não pode o 

consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas posses, 

muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento da 

energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Pacificado está na 

doutrina e jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, que não cabe 

interromper o fornecimento da energia elétrica como forma coercitiva de 

cobrar dívidas antigas, para tal devem ser usadas as vias ordinárias, 

visando a recomposição de valores não pagos, nesse sentido a decisão 

do STJ, in verbis: “STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1336889 RS 

2012/0164134-3 Ementa: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - 

ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO 

APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, 

embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de 

energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, 

não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas 

vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de 

débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no 

fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” De outro norte, 

nota-se que a requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os 

documentos coligidos para os autos pelo autor, limitando-se a negar 

genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

(art. 373, II, CPC), o que não se verificou no caso presente. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Trago a baila, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pela interrupção do fornecimento de energia elétrica à consumidora, 
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pela parte reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de 

angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA, 

proposta por ADRIANI APARECIDA ROSA, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para: a) DECLARAR 

a inexistência do débito no valor de R$ 833,78 (oitocentos e trinta e três 

reais e setenta e oito centavos), arbitrado pela reclamada, em virtude da 

falta de leitura na unidade consumidora da autora Nº 6/152991-6; b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir desta decisão. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-74.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JUSTINO SOARES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 57299 Nr: 864-91.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO RICIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Certifico que a contestação de ref. 36, 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.: 56006 Nr: 178-02.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Turatti Materiais para Construção LTDA - ME, 

Cristiano José Turatti, José Carlos Turatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da parte Autora, para manifestar 

sobre a petição juntada autos autos (ref. 19), no prazo legal.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 59276 Nr: 1745-68.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS NARCISO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para apresentar 

memoriais finais, no prazo legal.

Regina Matos Davi - Gestor Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61867 Nr: 947-73.2016.811.0111

 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: Jorge Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a parte autora, para manifestar 

sobre o Laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69179 Nr: 2287-18.2017.811.0111

 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 INES SILVA DA SILVA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a parte autora, para manifestar 

sobre o laudo pericial juntado aos autos.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69482 Nr: 2466-49.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FIDÉLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) do réu, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31434 Nr: 454-43.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DA CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO WALDEMAR KAISER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Teresinha Aparecida Braga 

Menezes - OAB:6972/MT

 Processo nº 2009/189 (Código 31434)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Osmar da Cruz Silva

Executado: Sérgio Valdemar Kaiser

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre o interesse na 

realização de audiência de mediação, bem como sobre o teor da petição 

de f.124.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33957 Nr: 1267-36.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Elizabeth Malinowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1267-36.2010.811.0111 (Código 33957)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Carla Elizabeth Malinowski

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (f.104).

Transcorrido o prazo postulado, intime-se a parte exequente para retirar a 

missiva e prosseguir com o feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35876 Nr: 717-07.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WNF, MNF, ESN, ENF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 717-07.2011.811.0111 (Código 35876)

Exequentes: Willian Neves Ferreira e Outros

Executado: José Ernesto dos Santos Ferreira

Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Willian Neves Ferreira, 

Milena Neves Ferreira e Emerson Neves Ferreira em face de José Ernesto 

dos Santos Ferreira, todos qualificados nos autos.

Os autos tramitam há quase oito anos sem que a parte executada sequer 

tenha sido citada, eis que no endereço fornecido pela parte exequente 

não foi possível encontra-lo.

Ademais, os exequentes atingiram a maioridade no decorrer do 

procedimento e não houve, após a maioridade civil, qualquer manifestação 

efetiva destes.

Destarte, a conduta dos exequentes, sem indicar o endereço correto do 

executado, tampouco diligenciar em busca deste, a fim de cooperar com o 

processo, equivale ao abandono da causa, permitindo a extinção dos 

autos por manifesto desinteresse dos litigantes.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte requerente em custas processuais, cuja exigibilidade 

restará suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 11 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50104 Nr: 1578-90.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPR, RPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1578-90.2011.811.0111 (Código 50104)

Exequente: Júlia Parizoto Rios

Executado: Hilário José Rios

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente às f.71 e autorizo o 

levantamento do numerário bloqueado mediante a expedição de alvará 

eletrônico, com observância dos dados bancários indicados.

Em seguida, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

 Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 11 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52815 Nr: 952-03.2013.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 Vistos em correição.

Trata-se de informação da Coordenadoria de Execução Judicial do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região acerca do cancelamento de 

requisição de pequeno valor - RPV, referente a valores depositados há 

mais de dois anos em instituição financeira oficial, sem que tenham sido 

levantados pelo credor (§ 1º, art. 2º Lei 13.463/17).

Intime-se pessoalmente o(s) credor (es) para que se manifeste quanto ao 

interesse na expedição de novo ofício requisitório.

Matupá, 12 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54047 Nr: 347-23.2014.811.0111

 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: COPEMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA ME, SEBASTIANA MOREIRA DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA AUTOCENTER LTDA ME, SILVIA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 577 de 709



FREITAS, José Carlos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 347-23.2014.811.0111 (Código 54047)

Requerente: Copermáquinas Comércio de Peças e Representações Ltda 

ME

 Requerido: Nogueira Autocenter Ltda ME e Outros

Vistos.

Trata-se de ação monitória promovida pela COPERMÁQUINAS COMÉRCIOS 

DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME. em face de NOGUEIRA 

AUTOCENTER LTDA ME, SILVIA DE FREITAS e JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, 

devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, 

em consonância com o disposto no artigo, 700, do NCPC.

A empresa Nogueira Autocenter Ltda ME e os requeridos Silvia e José 

Carlos foram regularmente citados e não apresentaram embargos, 

tampouco prova de pagamento.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo pagamento e nem oposição de embargos, constitui-se, de 

pleno direito, o título executivo judicial.

Assim, converto a decisão inicial em título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º).

Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o montante do débito ser acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) (CPC, art.523).

Inexistindo pagamento, acresça-se ao montante do débito, segundo 

demonstrativo atualizado, multa no percentual de 10% (dez por cento), 

expedindo-se mandado de penhora e avaliação (CPC, art.523, in fine).

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimada a parte 

executada, inclusive para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art.525).

 Fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61511 Nr: 791-85.2016.811.0111

 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: LUZIA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, MAYCON A. CHAGAS DE LIMA - OAB:21831-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68304 Nr: 1796-11.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON HUESLLEI LIMA DA SILVA, RONEI DE 

SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito abrindo vista a(a) advogado(a) 

do réu(s), para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada pelo representante do Ministério Público, no prazo legal.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50466 Nr: 334-92.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMBA, JDSBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 334-92.2012.811.0111 (Código 50466)

Exequente: Tayla Mariana Batista Alencar

Executada: Thiago Nogueira Alencar

Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Tayla Mariana Batista 

Alencar, menor representada por sua genitora, Sra. Juliana da Silva 

Batista Alencar, em face de Thiago Nogueira Alencar, todos qualificados 

nos autos.

Os autos tramitam há mais de cinco anos sem providência efetiva, eis que 

não foi possível a localização de bens da parte executada passíveis de 

arresto/penhora.

Ademais, em diligência ao endereço informado, não foi possível intimar a 

parte exequente, sendo pessoa desconhecida na localidade, conforme 

certidão inclusa às f.59.

A causídica nomeada noticia a ausência de contato com a parte 

exequente para continuar exercendo o múnus com proficiência, 

demonstrando, portanto, desinteresse no prosseguimento do feito.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade restará suspensa em razão da concessão da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se certidão em favor da causídica nomeada para fins de cobrança 

dos honorários advocatícios pertinentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53293 Nr: 1401-58.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSC, DAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros. - OAB:3.557-A/MT

 Autos nº 1401-58.2013.811.0111 (Código 53293)

Exequente: Daiemili da Silva Carneiro

Executada: Amadeu Batista Carneiro

Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Daiemili da Silva 

Carneiro, menor representada por sua genitora, Sra. Daiara Alves da 

Silva, em face de Amadeu Batista Carneiro, todos qualificados nos autos.

Citado, o executado apresentou justificativa, informando que a menor 

sempre esteve sob sua guarda e que a sustenta.

O causídico nomeado noticia a ausência de contato com a parte 

exequente para refutar os argumentos deduzidos pelo executado, de 

modo que sua inércia demonstra desinteresse no prosseguimento do feito.

Ademais, em diligência ao endereço informado, não foi possível intimar a 

parte exequente, sendo informado pela genitora da representante da 

menor que este se mudou para outro município, conforme certidão inclusa 

às f.78.
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Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade restará suspensa em razão da concessão da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se certidão em favor do causídico nomeado para fins de cobrança 

dos honorários advocatícios pertinentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70586 Nr: 2961-93.2017.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO VICENTE ANDRADE DINIZ - 

OAB:14907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo a audiência de 

conciliação para o dia 10 de abril de 2018 às 16 horas, a ser realizada 

pela Conciliadora desta Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33574 Nr: 885-43.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI BALBINA DE FREITAS

 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 33574

Processo nº 885-43.2010.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença.

 Exequente (s): Irani Balbina de Freitas

Executado (s): INSS

Vistos em correição.

A oposição de manifestação manuscrita, interlinear e marginal, além de 

prejudicar a organização do feito, dá margem à consecução de fraudes, 

máxime pela possibilidade de oposição de pedidos extemporâneos, 

anacrônicos e, eventualmente, preclusos.

 O peticionamento de forma ordinária permite a adequada numeração das 

folhas e manutenção da ordem processual.

 Ante o exposto, não conheço da manifestação de fls. 140-v.

Intime-se.

Matupá, 19 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 57112 Nr: 784-30.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ANDREATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSELI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo a audiência de 

conciliação para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 16 horas, a ser 

realizada pela Conciliadora desta Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69945 Nr: 2690-84.2017.811.0111

 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: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo a audiência de 

conciliação para o dia 27 de março de 2018, às 13 horas, a ser realizada 

pela Conciliadora desta Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71604 Nr: 3453-85.2017.811.0111

 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: EVADS, CMA, AGADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3453-85.2017.811.0111 (Código 71604)

Requerente: Eloá Vitória Araújo da Silva

Requerido: Fernando Ribeiro da Silva

Vistos.

1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

3 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

4 – Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, porém, à mingua de elementos que demonstrem a atual 

remuneração percebida pelo requerido, FIXO alimentos provisórios no 

importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a partir da citação e prosseguindo até decisão final da causa, cujo valor 

deverá ser depositado em conta bancária a ser informada pela parte 

autora ou recibo de pagamento.

5 – NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar deste Juízo, a fim de que realize 

estudo psicossocial envolvendo as partes, bem como a menor, 

apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório conclusivo no 

sentido de aclarar as informações prestadas na inicial, bem como as 

condições da parte requerente para exercício da guarda.

 6 – Sem prejuízo, DETERMINO a realização de audiência de conciliação, a 

qual deverá ser realizada pela conciliadora deste Juízo, com o 

agendamento de acordo com a pauta disponível.

7– CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE as partes para que compareçam à 

solenidade, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol.

8 - 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, proferindo-se, em seguida, a sentença.

CIÊNCIA ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Matupá/MT, 05 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31577 Nr: 587-85.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria Giraldi Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A, Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macedo - OAB:3499-B/MT, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Processo nº 587-85.2009.811.0111 (Código 31577)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Neuza Maria Giraldi Macedo

Executado: Oi S.A.

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pela parte executada, nos termos do 

artigo 6º, §4º, c/c artigo 52, III, da Lei 11.101/2005.

Considerando o transcurso do prazo postulado, renove-se a intimação da 

parte executada, nos moldes da decisão derradeira.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 46097 Nr: 1653-76.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alencar Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves Castro Menezes 

- OAB:16.545/MT

 DECISÃO

 Vistos, etc.

 Verifico que assiste razão ao Ministério Público. Assim, proceda com 

novo cálculo da pena da seguinte forma:

a) Data base e data de início de cumprimento da pena: 29/09/2014;

 Neste ponto destaco que a guia de fl. 01 transitou em julgado em 

07/04/2014, sendo fixada pena em regime semiaberto, cujo início de 

cumprimento da pena só ocorreu com a prisão do crime imposto na guia de 

fl. 244.

b) inclusão dos períodos de remição juntado à ref. 156;

Após, dê-se vistas ao MPE e à defesa para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Cumpridas as determinações acima, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44709 Nr: 728-80.2014.811.0030

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRPdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 Certifico que por determinação verbal, fica a audiência designada para o 

dia 05/03/2018, às 09h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40610 Nr: 398-54.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Real da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 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 

21/02/2018, fica esta cancelada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 266-21.2017.811.0030

 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: Maria José Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Carlos Maciel, Eliane Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21.790/MT, ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:21790/O, 

Eduarda Sthefani Zeilinger - OAB:21.692/MT, EDUARDA STHEFANI 

ZEILINGER - OAB:21.692/OAB MT, Izabelle Epifânio - OAB:19.915/MT, 

Izabelle Epifânio - OAB:19915

 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 

21/02/2018, fica esta cancelada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61789 Nr: 301-78.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Corrêa da Luz, Guilherme 

Henrique Pereira da Silveira

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66368 Nr: 2488-59.2017.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heber Ferreira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 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): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 66894 Nr: 2735-40.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. ....I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.Neste 

sentido, a Lei nº 1.060/50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao magistrado 

a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita quando não forem 

cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes fortes elementos 

capazes de contrariar a alegada presunção....Sendo assim, intime-se o(a) 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

documentos que comprovem a sua hipossuficiência, bem como para que 

cumpra o item abaixo, sob pena de extinção do processo com fundamento 

no art. 485, I, do CPC.II – DA INICIALDe acordo com o enunciado 149 da 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário.Neste mesmo sentido é necessária a 

demonstração de início de prova material contemporânea aos fatos, 

vejamos:...” (AR 1808/SP 3ª Seção Rel. Hamilton Carvalhido Rev. Paulo 

Gallotti Data julgto: 27/04/2005).No caso dos autos, considerando que a 

parte autora preencheu o requisito etário em 11/07/1990, essa deverá 

trazer aos autos, como início de prova extemporânea, documentos que 

comprovem a atividade rural a partir de 11/07/1985 (ano de implementação 

das condições 1990 – meses de contribuição exigidos 60). Conforme se 

verifica a parte autora trouxe apenas a certidão de casamento que indica 

que essa se casou no ano de 1962 e à época exercia a profissão de 

doméstica e seu esposo de lavrador. Tal documento não se caracteriza 

como início de prova extemporânea, conforme exposto. Neste sentido, 

intime-se a parte autora para que traga aos autos documentos que 

comprovem o início de prova extemporânea, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo com fundamento no art. 485, I, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42062 Nr: 1657-08.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandir Ascari Perin, MARIA JUCÉLIA PERIN, 

ELISANDRA PERIN RIBAS, DANIEL SIQUEIRA RIBAS, ELISÂNGELA PERIN 

DE ARAÚJO, CLEVERSON DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que, intimo o advogado da parte REQUERENTE para 

informar que a carta precatória encontra-se aguardando o preparo, para o 

pagamento das custas iniciais, que importam em R$ 99,70 (noventa e nove 

reais e setenta centavos), recolhimento de taxas judiciária, bem como as 

custas referentes ao oficial de justiça, no prazo de 30 dias, no juízo 

deprecado, sob pena de cancelamento da distribuição. Para confeccção 

d a  g u i a  d e  c u s t a s  a c e s s a r  o  s i t e : 

http://www.tjpr.jus.br/custa-judiciais-e-taxa-judiciaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42334 Nr: 1781-88.2017.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chidide Bernadino de Lima, Leda Maria Guia 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o patrono da parte autora, para recolher a este juizo as taxas 

judiciais e custas de preparo da carta precatória para a comarca deSão 

José do Rio Claro/MT com a finalidade de intimação da parte executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31766 Nr: 869-33.2013.811.0031

 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: NSSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - OAB:0851

 Vistos.Portanto, não restando configurada contradição, omissão ou 

obscuridade na sentença, improcedentes são os embargos 

declaratórios.Isto posto, não estando presentes as hipóteses do art. 1022 

do Código de Processo Civil, DOU por IMPROVIDO o recurso de embargos 

declaratórios em toda a parte que se procurava rediscutir a decisão. 

Cumpra-se a sentença retro.Intimem-se. Nortelândia-MT, 02 de fevereiro 

de 2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010041-91.2012.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

OACI DE CASTRO LEITE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AFONSO FRAGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIA SELIN DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Numero do Processo: 

8010041-91.2012.8.11.0031 EXEQUENTE: OACI DE CASTRO LEITE 

EXECUTADO: JOSE AFONSO FRAGA Vistos. Não obstante seja possível o 

bloqueio de saldo existente em conta corrente e aplicações financeiras de 

titularidade do devedor, por meio do convênio BacenJud, pois o credor tem 

direito de ver satisfeito seu crédito, revela-se ilegal o bloqueio da quantia 

depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) 

salários-mínimos (art. 833, X, NCPC). Segundo os ensinamentos de Luiz 

Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “O rol do art. 649 do CPC 

apresenta amplo elenco de bens que não se sujeitam de forma alguma à 

execução, porque impenhoráveis. Essa exclusão absoluta da execução é 

que dá a idéia de impenhorabilidade absoluta. Ainda que não haja outros 

bens do devedor passíveis de serem arrecadados pela execução, os 

bens apontados na regra estão a salvo da responsabilidade patrimonial do 

devedor.” (Curso de Processo Civil, volume 3: Execução. São Paulo: 

Revistados Tribunais, 2007, p. 253/ 254). No caso dos autos, o 

deferimento do pedido de penhora online resultou no bloqueio de ativos 

financeiros junto à conta poupança de titularidade do executado, situação 

que motivou a impugnação (id nº 7925530) ao ato realizado, com alegação 

de que o valor atingido na conta poupança ter sido inferior a 40 (quarenta) 

salários mínimos e requerimento de liberação dos valores bloqueados. 

Tenho que o documento juntado no id nº 7925619 é suficiente para 

comprovar que os valores bloqueados, são oriundos de conta poupança, 

por isso impenhoráveis. Dessa forma, não há como prevalecer a penhora 

que recai sob eventuais valores encontrados na conta poupança, tendo 

em vista que, aqui, o valor apurado no instante da penhora (R$ 1.758,28) é 

inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes, portanto, impenhorável. 

A propósito, não é outro o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA 

POUPANÇA – QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – 

IMPENHORABILIDADE – DESBLOQUEIO – PLEITO A REFORMA – 

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Consoante disposição legal é impenhorável, até o limite de 40 salários 

mínimos, a quantia depositada em conta poupança. Não havendo 

demonstração de quantia superior a vedação legal depositada em conta 

poupança é imperioso o debloqueio dos valores. (AI 32634/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/07/2016, Publicado no DJE 15/07/2016) Assim, a 

pretensão deduzida nos autos pelo executado merece acolhida, pois há 

prova documental a demonstrar que o valor penhorado corresponde ao 

saldo de poupança (id nº 7925619) que, nos termos do art. 833, X, do 

NCPC, é absolutamente impenhorável. Pelo exposto, reconheço a 

impenhorabilidade dos valores correspondentes a R$ 1.758,28 penhorado 

nos autos e, por consequência, desconstituo a constrição judicial que 

sobre ele recaiu. Proceda-se o desbloqueio online dos valores citados ou 

se já depositado na conta judicial o levantamento do valor depositado na 

conta única do Poder Judiciário, devendo a Sra. Gestora Judiciária tomar 

as providências necessárias para a transferência do valor depositado 

para a conta corrente da executada informada no extrato de id nº 

7925619, com recibo nos autos. Outrossim, verifico que a determinação 

de leilão judicial no id nº 6620785, todavia o bem móvel constrito não foi 

efetivamente penhorado nem avaliado, desta forma determino a expedição 

de mandado de penhora e avaliação do bem descrito no id nº 6620741, no 

endereço apresentado no documento de id nº 7925594. Realizada a 

avaliação, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nortelândia-MT, 07 de fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-09.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIMPIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Numero do Processo: 

1000011-09.2018.8.11.0031 REQUERENTE: JOAO OLIMPIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido 

Liminar, ajuizada por João Olmpio de Oliveira em face de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A. Alega o promovente, em sua peça 

inicial, que foi surpreendido com uma cobrança no valor de R$ 2.569,75 

(dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco 

centavos), todavia alega que não consumiu o total de energia informado 

pela requerida. Assenta, por fim, que tal cobrança revela-se inteiramente 

ilegítima, motivo pelo qual ajuizou a presente ação buscando, em sede de 

tutela provisória de urgência antecipada, seja determinado que a 

promovida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica 

em sua unidade consumidora, bem como se abstenha de inserir seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna pela condenação da 

promovida em indenizá-lo pelos danos morais que alega ter sofrido. É a 

síntese do essencial. Fundamento e Decido. A tutela de urgência (cautelar 

ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil 

de 2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: 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. No 

entanto, de acordo com o enunciado nº 163 do FONAJE, tais 

procedimentos, requeridos em caráter antecedente, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais. Vejamos o teor do referido 

enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de tutela de 

urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 

303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) Não obstante, tal fato 

não é capaz de afastar a entrega da tutela jurisdicional preliminar diante de 

patente necessidade demonstrada nos autos pela parte, daí por que, pelo 

princípio da fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela antecipada 

com base nas regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 311, 

CPC/2015), a qual comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja redação 

é a seguinte: 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. Em um juízo de sumária 

cognição, entendo que o pleito do promovente merece deferimento. Com 

efeito, ao se analisar os documentos que acompanham a inicial, 

constata-se que os mesmos reproduzem os fatos ventilados pelo 

promovente, notadamente no que tange a alegada irregularidade no 

faturamento do consumo, restando, pois, presente, a evidente 

probabilidade de seu direito. Ademais, também se faz presente o perigo de 

dano, uma vez que, caso não seja pago, será suspenso o fornecimento 

de energia elétrica em sua residência, o que lhe traria prejuízos tamanhos, 

tendo em vista que a energia elétrica é um bem essencial à vida do ser 

humano. Por fim, registre-se a inexistência do perigo de irreversibilidade 

do provimento antecipatório, com fundamento no art. 300, § 3º, do 

CPC/2015. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, a fim de determinar que a 

promovida se abstenha de suspender fornecimento de energia elétrica à 

unidade consumidora da promovente, qual seja, 6/6969-0, bem como 

inserir o nome do autor nos cadastros de serviços de proteção ao crédito, 

em razão tão somente do débito que ora se discute. Ademais, tratando de 

clara relação de consumo e diante da patente facilidade na produção de 

prova pela Promovida para contestar os pedidos exordiais e, sobretudo, 

pela hipossuficiência técnica da Promovente, inverto o ônus da prova em 

favor da Promovente, com arrimo no art. 6º, VIII, CDC. Cite-se e 

notifique-se a promovida de todo o teor da presente ação, bem como para 

que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta 

Comarca, para audiência de conciliação em data a ser designada pelo 

senhor conciliador. Advirta-se a promovida quanto as consequências do 

seu não comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da 

Lei n.° 9.099/95 e enunciado nº 78 do FONAJE). Notifique-se o 

promovente, constando da intimação que sua ausência implicará extinção 

do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar 

que é necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4 º, da Lei n° 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Intimem-se e se cumpra. Nortelândia-MT, 07 de 

fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-03.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRASDESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010042-03.2017.8.11.0031 REQUERENTE: ALMIR FERNANDES 

REQUERIDO: BANCO BRASDESCO S/A Vistos. Com fulcro no art. 38 da 

Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 11190968). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nortelândia/MT, 07 de fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-25.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MONTEIRO (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)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000051-25.2017.8.11.0031 REQUERENTE: RAIMUNDO MONTEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei 

de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 10956489). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nortelândia/MT, 07 de fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-98.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000072-98.2017.8.11.0031 REQUERENTE: VALCIR LEAL REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Com 

fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e 

Decido. O Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de 

comparecer a sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se 

extrai do termo de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 

11190416). Dessa forma, considerando que a Promovente foi devidamente 

intimada, e constatando o seu não comparecimento, sem apresentar 

prévia justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nortelândia/MT, 07 de fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33394 Nr: 353-40.2007.811.0090

 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: DANIEL MESSIAS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Proceda-se ao necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46588 Nr: 931-90.2013.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GERVASIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionedis - 
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OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY PETERSON BARBOSA 

DE OLIVEIRA - OAB:15565/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.561,30 (mil, quinhentos e sesenta e um reais e trinta centavos) a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 058. Este valor deverá ser 

recolhido de forma separada, sendo R$ 780,65 (setecentos e oitenta reais 

e sessenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

780,65 (setecentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), para fins 

da guia de taxa. 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, incluir o valor de custas 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 do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45087 Nr: 519-96.2012.811.0090

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM LINHA AÉREAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RIBEIRO DIOLA, DORIVAL DIOLA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte impugnante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos) a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de fls. 034-038. Este valor deverá ser recolhido 

de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

127,22 (cento e vinte e sete reais e vinte 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 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, 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 

do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46425 Nr: 767-28.2013.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO CHIULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CHIULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de analisar, por ora, o presente feito, em razão da revogação da 

gratuidade da justiça prolatada nos autos Código 47170.

 Realizado o recolhimento das custas, taxas e despesas processuais, 

remetam-se os autos à competente Distribuidora para conferência, a fim 

de que certifique a regularidade do pagamento.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47761 Nr: 812-95.2014.811.0090

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MANOEL TEIXEIRA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON BAROZZI - OAB:6791

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

718,75 (setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 079-081. Este valor deverá 

ser recolhido de forma separada, sendo R$ 548,15 (quinhentos e quarenta 

e oito reais e quinze centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

170,60 (cento e setenta reais e sessenta centavos), para fins da guia de 

taxa. 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, 

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 do Fórum aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55698 Nr: 629-22.2017.811.0090

 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: EDSON VIEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BRAN DE OLIVEIRA, EDIVALDA 

PEREIRA DE SOUZA, MÁRCIO DO NASCIMENTO VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não preenchidos os requisitos para a concessão liminar 

sem oitiva da parte contrária, na forma do art. 562 do NCPC, DESIGNO 

audiência de justificação prévia para o DIA 08 DE MAIO DE 2018, ÀS 

16H30.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Cite(m)-se o(s) requerido(s) para 

comparecer(em) na audiência designada, nos termos do art. 562 do NCPC, 

devendo constar no mandado que o prazo para contestar a ação será 

contado da decisão que deferir ou não a medida liminar, em atenção ao 

disposto no art. 564, parágrafo único, do Estatuto Processual 

Civil.Intime-se a parte autora para comparecer à audiência designada, 

acompanhada de suas testemunhas, que deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação.Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia do presente despacho 

como MANDADO.Cumpra-se COM URGÊNCIA.Decisão prolatada às 19h19 

do dia 06/02/2018, dada a urgência que o caso requer prioridade legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36130 Nr: 618-37.2010.811.0090

 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: REGIS RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de honorários advocatícios promovido por RÉGIS 

RODRIGUES RIBEIRO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Devidamente intimada, a parte exequente apresentou cálculo atualizado. 

Sendo assim, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 61/63.

Expeça-se requisição de pagamento do débito, com a devida atualização, 

por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório 

dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para o pagamento do 
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débito, devidamente instruído com cópia das peças necessárias, em 

consonância com as disposições contidas no artigo 443, § 2º e § 3º, da 

CNGC.

Advirta-se o executado que o exequente abriu mão dos juros e correção 

monetária.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento.

Após o encaminhamento do Alvará Judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46827 Nr: 83-69.2014.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CHIULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO CHIULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 Vistos.

Deixo de analisar, por ora, o presente feito, em razão da revogação da 

gratuidade da justiça prolatada nos autos Código 47170.

 Realizado o recolhimento das custas, taxas e despesas processuais, 

remetam-se os autos à competente Distribuidora para conferência, a fim 

de que certifique a regularidade do pagamento.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47170 Nr: 362-55.2014.811.0090

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO CHIULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CHIULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Ante o exposto, REVOGO a gratuidade da justiça concedida à fl. 52 nos 

autos dos embargos à execução Código 46827, e, por consequência, 

DETERMINO ao impugnado que recolha as custas, taxas e despesas 

processuais devidas naqueles autos (Código 46827), no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente 

revogação das decisões lá prolatadas, tudo nos termos do art. 100, 

parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISJunte-se a pesquisa efetuada em nome do 

impugnado no Sistema Renajud.Realizado o recolhimento das custas, 

taxas e despesas processuais, remetam-se os autos à competente 

Distribuidora para conferência, a fim de que certifique a regularidade do 

pagamento.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Intimem-se.Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63557 Nr: 1482-67.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Elizandra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 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, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora para que informe nos autos o nº do CPF da 

autora, pois sem o mesmo não tem como expedir RPV.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60819 Nr: 901-24.2010.811.0102

 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: RAFAEL ARCURI - ESPÓLIO, TRINDADE DEL ROSAL 

ARCURI, ESPÓLIO DE ANTONIA LOPES ARCURI, ZILENE ARCURI 

DOMINGUES, ZILDA ARCURI ANTONIAZZI, JOAO ARCURI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ZIBETTI, DEONE MARIA ZIBETTI, ADEMIR 

ZIBETTI, NEUZA DE OLIVEIRA ZIBETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA INES VILLA MOREIRA - 

OAB:65749/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B

 Intimação da parte requerente quanto a decisão abaixo:

Vistos.

Apense os feitos (cód. 60819 e 60823).

Cuida-se de Ação civil e incidente processual, ambos oriundos da 

Comarca de Vera/MT, remetidos a esta Comarca em razão do 

reconhecimento da exceção de incompetência.

Compulsando os autos, verifico que este se encontra em ordem, não 

havendo nulidade a serem sanadas, assim, ratifico todos processuais 

praticados.

Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros, proceda à retificação da 

capa dos autos e anotações necessárias no Cartório Distribuidor.

Anterior ao saneamento e julgamento do incidente, imperioso a solução 

sobre a concessão da justiça gratuita. Portanto, determino aos autores 

(feito principal) e impugnados (incidente) que juntem aos autos 

documentos que comprovem a impossibilidade de recolhimento das custas 

e despesas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique.

Após, conclusos para saneamento e julgamento, respectivamente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60823 Nr: 599-19.2015.811.0102

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ZIBETTI, DEONE MARIA ZIBETTI, ADEMIR ZIBETTI, 

NEUZA DE OLIVEIRA ZIBETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARCURI - ESPÓLIO, TRINDADE DEL 

ROSAL ARCURI, ESPÓLIO DE ANTONIA LOPES ARCURI, ZILENE ARCURI 

DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA INES VILLA MOREIRA - 

OAB:65749/SP

 Intimação das partes quanto a decisão abaixo colacionada:

Vistos.

Apense os feitos (cód. 60819 e 60823).

Cuida-se de Ação civil e incidente processual, ambos oriundos da 

Comarca de Vera/MT, remetidos a esta Comarca em razão do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 585 de 709



reconhecimento da exceção de incompetência.

Compulsando os autos, verifico que este se encontra em ordem, não 

havendo nulidade a serem sanadas, assim, ratifico todos processuais 

praticados.

Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros, proceda à retificação da 

capa dos autos e anotações necessárias no Cartório Distribuidor.

Anterior ao saneamento e julgamento do incidente, imperioso a solução 

sobre a concessão da justiça gratuita. Portanto, determino aos autores 

(feito principal) e impugnados (incidente) que juntem aos autos 

documentos que comprovem a impossibilidade de recolhimento das custas 

e despesas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique.

Após, conclusos para saneamento e julgamento, respectivamente.

 Atente-se a secretaria para que as publicações sejam feitas em nome 

dos patronos das partes, para o fim de evitar republicações 

desnecessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50109 Nr: 334-07.2012.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO BERGMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): marcos luciano berti, JORGE ANTONIO DOS 

SANTOS, JOSÉ ANTONIO DUBIELA, Neodir Marca, Domingos Marca, 

DEMÉTRIO CHAVES VIEIRA, LEONORA SALES DO NASCIMENTO, RENATO 

DAVID PRANTE, REONILDO DANIEL PRANTE, ELVIS ANTONIO KLAUK 

JUNIOR, INÊS MARCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596 MT, ARY FRUTO - OAB:7229, JIANCARLO LEOBET - 

OAB:OAB/MT 10.718, JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE - 

OAB:8723, JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - 

OAB:OAB/MT 8.723, Ledocir Anholeto - OAB:7502-B, Rui Heemann 

Junior - OAB:15326 MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte AUTORA, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de Sinop/MT, com a finalidade de 

realizar a citação pessoal do requerido Jorge Antônio dos Santos, 

comprovando nos autos o seu devido pagamento, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60823 Nr: 599-19.2015.811.0102

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ZIBETTI, DEONE MARIA ZIBETTI, ADEMIR ZIBETTI, 

NEUZA DE OLIVEIRA ZIBETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARCURI - ESPÓLIO, TRINDADE DEL 

ROSAL ARCURI, ESPÓLIO DE ANTONIA LOPES ARCURI, ZILENE ARCURI 

DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA INES VILLA MOREIRA - 

OAB:65749/SP

 Vistos.

Apense os feitos (cód. 60819 e 60823).

Cuida-se de Ação civil e incidente processual, ambos oriundos da 

Comarca de Vera/MT, remetidos a esta Comarca em razão do 

reconhecimento da exceção de incompetência.

Compulsando os autos, verifico que este se encontra em ordem, não 

havendo nulidade a serem sanadas, assim, ratifico todos processuais 

praticados.

Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros, proceda à retificação da 

capa dos autos e anotações necessárias no Cartório Distribuidor.

Anterior ao saneamento e julgamento do incidente, imperioso a solução 

sobre a concessão da justiça gratuita. Portanto, determino aos autores 

(feito principal) e impugnados (incidente) que juntem aos autos 

documentos que comprovem a impossibilidade de recolhimento das custas 

e despesas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique.

Após, conclusos para saneamento e julgamento, respectivamente.

 Atente-se a secretaria para que as publicações sejam feitas em nome 

dos patronos das partes, para o fim de evitar republicações 

desnecessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53533 Nr: 905-07.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMIRA DOZOLINA DA CHARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanuza Sagais Roseghini - 

OAB:13.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE AS SUAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64771 Nr: 1622-14.2017.811.0107

 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: MRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166, MÁRCIA RODRIGUES MELO FERREIRA - OAB:21.809-O

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75281 Nr: 223-84.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Marcos Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à Resolução n° 134 do Conselho Nacional de Justiça e ao 

Provimento n° 05/2017-CGJ editado pela Corregedoria Geral da Justiça do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determino:

Tendo em vista que a arma apreendida nestes autos já foi periciada (fls. 

87/89) e que já houve sentença da qual as partes já tomaram ciência, 

certifique-se o trânsito em julgado e encaminhe-se a arma ao Comando do 

Exército, para destruição ou doação, nos termos do art. 1º da Resolução 

n° 134/2011-CNJ .

Após, arquive-se com baixas e anotações regulamentares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68513 Nr: 476-19.2009.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evando José Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13.983/A

 Em atenção à Resolução n° 134 do Conselho Nacional de Justiça e ao 

Provimento n° 05/2017-CGJ editado pela Corregedoria Geral da Justiça do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determino:
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Tendo em vista que a arma apreendida nestes autos já foi periciada (fls. 

63/65) e que não houve impugnação ao laudo ou pedido de restituição (fls. 

73), encaminhe-se a arma ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação, independentemente de nova determinação, nos termos do art. 1º 

da Resolução n° 134/2011-CNJ .

Após, aguarde-se o regular transcurso do feito, dando-se ciência as 

partes da sentença de fls. 103/104.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74429 Nr: 584-38.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Pereira dos Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à Resolução n° 134 do Conselho Nacional de Justiça e ao 

Provimento n° 05/2017-CGJ editado pela Corregedoria Geral da Justiça do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determino:

Tendo em vista que a arma apreendida nestes autos já foi periciada 

(fls.12/15) intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, impugnando o laudo ou solicitando a restituição do bem. Caso 

não haja pedidos ou se as partes não se manifestarem no prazo 

assinalado, encaminhe-se a arma ao Comando do Exército, para 

destruição ou doação, independentemente de nova determinação, nos 

termos do art. 1º da Resolução n° 134/2011-CNJ .

Sem prejuízo, oficie-se a Comarca de Campinápolis/MT, solicitando o áudio 

referente à audiência realizada no dia 26 de setembro de 2017, conforme 

carta precatória deprecada fls. 98/118.

Após, aguarde-se o regular transcurso do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77872 Nr: 857-46.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arionaldo Rodrigues Barbosa, Robertinho Melo 

de Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida para que apresente suas alegações finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76321 Nr: 805-84.2016.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdS, RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a requerida não foi localizada e que os atos 

determinados às fls. 43 não foram cumpridos no prazo para realização da 

audiência, DETERMINO o cancelamento da audiência anteriormente 

designada.

AGUARDE-SE a busca de endereços da requerida via Bacenjud.

 INTIME-SE a parte.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77794 Nr: 804-65.2017.811.0106

 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: RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a requerida não foi localizada para citação, conforme 

certidão de fls. 35-verso, DETERMINO o cancelamento da audiência 

anteriormente designada.

INTIME-SE a parte autora.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67641 Nr: 167-32.2008.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adoneles Severiano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Considerando que requerido não foi localizado para citação, conforme 

certidão de fls. 39, DETERMINO o cancelamento da audiência 

anteriormente designada.

INTIME-SE a parte autora.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70165 Nr: 90-81.2012.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Borbara Pacheco

 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:

 Considerando que requerido não foi localizado para citação, conforme 

certidão de fls. 39, DETERMINO o cancelamento da audiência 

anteriormente designada.

INTIME-SE a parte autora.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75696 Nr: 452-44.2016.811.0106

 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: TON, GBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que requerido não foi localizado para citação, conforme 

certidão de fls. 39, DETERMINO o cancelamento da audiência 

anteriormente designada.

INTIME-SE a parte autora.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77793 Nr: 803-80.2017.811.0106

 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: JKFdS, JFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdS, RBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o requerido Sr. Rodrigo Luis de Souza não foi 

localizado para citação e que não houve tempo hábil para o cumprimento 

da carta precatória de citação do Sr. Reinaldo, conforme certidão de fls. 

39, DETERMINO o cancelamento da audiência anteriormente designada.

AGUARDE-SE o retorno da Carta Precatória de fls. 24.
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 INTIME-SE a parte autora.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68103 Nr: 69-13.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Vitorino Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o requerido para que, no prazo de 10 dias, se manifeste sobre 

o pedido de habilitação.

Após, conclusos os autos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69194 Nr: 366-83.2010.811.0106

 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: Selio Barbosa de Lima

 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:

 Considerando que requerido não foi localizado para citação, conforme 

certidão de fls. 39, DETERMINO o cancelamento da audiência 

anteriormente designada.

INTIME-SE a parte autora.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010591-16.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MENDES DA SILVA (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:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

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: 8010591-16.2016.8.11.0106 REQUERENTE: NAIR MENDES DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. CERTIFIQUE, a 

Secretaria, se houve o integral cumprimento das determinações proferidas 

em sentença (Id. 8349342), promovendo as anotações eventualmente 

necessárias. Havendo qualquer requerimento pelas partes INTIME-SE a 

parte contrária para que se manifeste e, e seguida, retornem os autos 

conclusos para deliberação, caso contrário, ARQUIVE-SE o feito com 

baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010591-16.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MENDES DA SILVA (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:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010591-16.2016.8.11.0106 REQUERENTE: NAIR MENDES DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, Lei 9.099/99. As partes firmaram acordo 

extrajudicial, conforme termo de Audiência juntado no evento ID 7834245. 

Para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, mediante sentença, em conformidade com 

o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência a extinção 

do presente feito com fundamento no disposto no art. 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Deverá a parte requerida comprovar o 

pagamento do valor acordado até o prazo estipulado em acordo, sob pena 

de EXECUÇÃO FORÇADA na forma da lei. Transcorrido o prazo in albis, 

CERTIFIQUE-SE. Havendo comprovação do depósito em conta judicial, 

expeça-se o competente ALVARÁ JUDICIAL em favor do autor. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Novo São Joaquim/MT, 08 de Junho de 2017. Sérgio Tsutomu 

Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010353-94.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DOS REIS (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:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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 5 3 - 9 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010352-12.2016.8.11.0106 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-12.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DOS REIS (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 5 3 - 9 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010352-12.2016.8.11.0106 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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-12.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANDERSON TELECIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010158-12.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LUCAS ANDERSON 

TELECIO REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por LUCAS ANDERSON 

TELECIO, em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente 

qualificados. A parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito 

em cadastro de maus pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria 

contratado com a requerida, pleiteando, portanto, a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de tutela 

provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e 

a suspensão da cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo 

tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir de outros distribuídos 

neste juizado, sendo distintos apenas no que toca aos contratos que 

deram causa à inserção no cadastro de maus pagadores. São eles: 

8010157-27.2016.8.11.0106 8010159-94.2016.8.11.0106 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. 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias juntar 

comprovante de endereço do autor em nome próprio ou, na impossibilidade 

de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos CONCLUSOS 

para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-40.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID THAIZA GOUVEIA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES E VILLAR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO CANDIDO DA SILVA FILHO OAB - GO0048876A (ADVOGADO)

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: 8010085-40.2016.8.11.0106 REQUERENTE: INGRID THAIZA 

GOUVEIA FORTES REQUERIDO: LOPES E VILLAR LTDA - ME Vistos em 

correição. CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral cumprimento das 

determinações proferidas em decisão (Id. 7770349), promovendo as 

anotações eventualmente necessárias. Havendo qualquer requerimento 

pelas partes INTIME-SE a parte contrária para que se manifeste e, e 

seguida, RETORNEM os autos conclusos para deliberação. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-40.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID THAIZA GOUVEIA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES E VILLAR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO CANDIDO DA SILVA FILHO OAB - GO0048876A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NOVO 

SÃO JOAQUIM JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE NOVO SÃO JOAQUIM RUA 

31 de março, 550, Jardim das Palmeiras - NOVO SÃO JOAQUIM Numero 

do Processo: 0010085-79.2016.811.0106 Polo Ativo: INGRID THAIZA 

GOUVEIA FORTES Polo Passivo: LOPES & VILLAR Vistos, etc. Vistos, etc. 

I. Nos termos do acórdão prolatado no evento 40, INTIME-SE a 

recorrente/autora para que efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias da multa por litigância de má-fé no valor de 1% (um por cento) sobre 

o valor da causa corrigido, indenização de 10% (dez por cento) também 

sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa; II. 

Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE; III. Com o pagamento, 

INTIME-SE a recorrida/ré, para que sobre ele se manifeste, em seguida, 

retorne o feito concluso para apreciação e eventual expedição de alvarás; 

IV. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Novo São Joaquim/MT, 4 de maio 

de 2017. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-02.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010191-02.2016.8.11.0106 REQUERENTE: IVONE 

GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em 

correição. CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral cumprimento das 

determinações proferidas em sentença (Id. 7827454), promovendo as 

anotações eventualmente necessárias. Havendo qualquer requerimento 

pelas partes INTIME-SE a parte contrária para que se manifeste e, e 

seguida, retornem os autos conclusos para deliberação, caso contrário, 

ARQUIVE-SE o feito com baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-02.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GONCALVES DE OLIVEIRA (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)

 

Código: 0010191-41.2016.811.0106 Em razão do RECURSO ESPECIAL Nº 

1.525.174 ? RS, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, foram 

suspensos os processos que tratam de: a indevida cobrança de valores 

referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a 

solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização por 

danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa. 

ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços 

advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços de 

telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 
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comprovação nos autos. prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de 

telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código 

Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; repetição 

de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da 

comprovação da má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, do Código 

de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e 

imperícia); a abrangência da repetição de indébito - se limitada aos 

pagamentos documentalmente comprovados pela autora na fase 

instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de liquidação de 

sentença, mediante determinação à parte ré de apresentação de 

documentos. Insta ressaltar que as hipóteses acima descritas não são 

objetos de julgamento no presente feito, uma vez que a controvérsia não 

se refere à telefonia fixa e nem mesmo à repetição de indébito. I. 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Passo à fundamentação. II FUNDAMENTAÇÃO. II. 1. Do mérito. Trata-se de 

ação inexistência de débitos com danos morais proposta por IVONE 

GONÇALVES DE OLIVEIRA VELOSO SILVA em desfavor de TIM CELULAR 

S/A. O promovente alegou que a promovida incluiu seu nome no cadastro 

de inadimplentes SPC/SERASA, na data de 12/10/2015, em razão do 

Contrato n. GSM0111176353885, no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais 

e noventa centavos). O promovente afirmou que nunca teve qualquer 

relação jurídica com a promovida. A promovida, em sede de contestação, 

alegou a ausência da conduta antijurídica da ré e desnecessidade de 

inversão do ônus da prova. A norma processual civil encartada no artigo 

373, do CPC, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos 

relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a 

apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver 

provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que ?[a] consequência 

do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).? 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. A promovida não trouxe aos autos prova suficiente para 

excluir sua responsabilidade. Outrossim, restou demonstrado pelos 

documento juntados pelo promovente que a cobrança e a inclusão foram 

indevidas, uma vez que os serviços prestados sequer foram usufruídos 

pelo promovente que não possui qualquer relação jurídica com a 

promovida. No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria 

inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos" (Ag 1.379.761). Neste sentido: INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

(...) . É PRESUMIDA A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL, NOS CASOS DE 

INSCRIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, 

QUANDO INDEVIDA, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 12.15 

DAS TR?S PR. É EVIDENTE A REPERCUSSÃO NEGATIVA GERADA PELA 

INSCRIÇÃOINDEVIDA, TENDO EM VISTA QUE TAL FATO ACARRETA 

EFEITOS PREJUDICIAIS EM DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA CIVIL, NÃO SÓ 

LIMITANDO IMEDIATAMENTE A OBTENÇÃO DE CRÉDITO, MAS 

ATENTANDO CONTRA O PATRIMÔNIO IDEAL FORMADO PELA IMAGEM 

IDÔNEA DO CONSUMIDOR. (...) (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0008125-57.2015.8.16.0018/0 - Maringá - Rel.: Fernando Swain Ganem - - 

J. 06.11.2015) Entretanto, quanto à fixação da indenização nota-se que o 

autor possui múltiplas inscrições no cadastro de inadimplentes, a saber, 

inscrição em 12/10/2015 decorrente do Contrato n. GSM0111196289829, 

no valor de 29,43 (vinte e nove reais e quarenta e três centavos) em face 

da TIM CELULAR S/A, impugnada nos autos n. 0010192-26.2016.811.0106 

e outras 13 (treze) inscrições posteriores em face de FRANCA & 

REZENDE que foram impugnadas nos autos n. 0010578-76.2016.811.0106. 

Com efeito, o caso não se enquadra na determinação da súmula 385 já 

que as inscrições legítimas não são anteriores às ilegítimas, razão pela 

qual perdura o abalo moral, embora em menor intensidade, já que mesmo 

com o cancelamento da presente inscrição indevida a requerente 

permanecerá inscrita em cadastro de devedores. Desta feita, o que 

demonstra que o quantum indenizatório deve ser minorado, uma vez que a 

exclusão da inscrição indevida não vai alterar o ?status? de inadimplente 

perante a sociedade. Nesse sentido: REPARAÇÃO DE DANOS. NEGÓCIOS 

BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM 

EMPRESA DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS CONCOMITANTES. QUANTUM, 

TODAVIA, FIXADO EM VALOR REDUZIDO. MULTIPLICIDADE DE 

INSCRIÇÕES. Da análise dos documentos acostados pelo réu, verifica-se 

que, à época da inscrição da autora em cadastro restritivo de crédito - 

09/02/2011 -, inexistiam inscrições outras em nome da mesma (fls. 62/64), 

sendo inaplicável ao caso a Súmula 385 do STJ. Quantum indenizatório, 

todavia, que resta fixado em R$ 1.500,00, montante que se mostra 

adequado ao caso concreto, mormente tendo em conta que a recorrente 

ostentou, por longo período, multiplicidade de inscrições, o que impede 

seja a indenização concedida no patamar paradigma das Turmas 

Recursais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71004228680, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 06/08/2013). Grifo nosso. III. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos da promovente para 

condenar a promovida nos seguintes termos: a) ao pagamento de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) à títulos de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, 

§ 1º do CTN, contados do evento danoso. b) a declaração de inexistência 

do débito do Contrato n. GSM0111176353885, no valor de R$ 29,90 (vinte 

e nove reais e noventa centavos). c) a exclusão definitiva do nome da 

promovente do cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA, referente ao 

Contrato n. GSM0111176353885, no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais 

e noventa centavos). Com isso, resolvido o mérito da demanda com base 

no artigo 487, inciso I, do CPC. Decorrido 15 (quinze) dias do trânsito em 

Julgado, sem pagamento, incidirá a multa de 10% (dez por cento), na 

forma do art. 523, § 1, do CPC. Sem condenação em custas, tampouco em 

honorários, tendo em vista o teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Sentença 

registrada e publicada eletronicamente nesta data. Ficam as partes 

intimadas via PROJUDI. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Pâmela Ferreira Lissner Juíza Leiga
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LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6521/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TATIANE CAMARGO MARCAL (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 8010062-60.2017.8.11.0106 REQUERENTE: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

NOVO SAO JOAQUIM Vistos em correição. CERTIFIQUE, a Secretaria, se 

houve o integral cumprimento das determinações proferidas em decisão 

(Id. 7757950), promovendo as anotações eventualmente necessárias. 

Considerando o parecer do NAT (Id. 8736508) e que as partes não 

acostaram aos autos os comprovantes dos últimos meses referentes à 

aquisição da dieta especial pleiteada, ABRA-SE vista ao Ministério Público 

para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos documentos médicos 

capazes de evidenciar a necessidade, adequação e urgência do pleito, 

sob pena de revogação da tutela provisória concedida. INTIME-SE a parte 

requerida para que tome conhecimento do relatório do NAT. CUMPRA-SE, 

com urgência. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010041-21.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGUES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

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: 8010041-21.2016.8.11.0106 EXEQUENTE: ALEXANDRE 

RODRIGUES SANTANA EXECUTADO: TIM CELULAR S/A Vistos em 

correição. INTIME-SE a parte autora para que se manifeste sobre os 

valores depositados (id. 8731029) dando quitação ou requerendo o que de 

direito em termos de prosseguimento. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE alvará em 

favor do advogado da parte autora para levantamento dos valores 

incontroversos já depositados. Não havendo requerimentos, ARQUIVE-SE 

o feito com baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-42.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILY VALERIA DA SILVA AKERLEY (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:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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 5 0 - 4 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010351-27.2016.8.11.0106 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010351-27.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILY VALERIA DA SILVA AKERLEY (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:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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 5 0 - 4 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010351-27.2016.8.11.0106 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68346 Nr: 237-15.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Gomes de Oliveira, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo de Carvalho David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078

 Conforme mencionado, não houve a devida habilitação dos herdeiros no 

feito, embora tenha sido suscitada (fls. 209/215 e 223/224). Ainda, 

informou-se que a partilha dos bens do de cujus já foi realizada pela via 

extrajudicial, não havendo, portanto, legitimidade passiva do espólio.

Logo, verifica-se que os herdeiros têm legitimidade para ocupar o polo 

passivo do presente cumprimento de sentença. Sendo assim, CITEM-SE os 

herdeiros para que se pronunciem no prazo de 05 (cinco) dias sobre o 

pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68345 Nr: 318-61.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Severiano Aier, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo de Carvalho David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078

 Conforme mencionado, não houve a devida habilitação dos herdeiros no 

feito, embora tenha sido suscitada (fls. 210/212). Ainda, informou-se que 

a partilha dos bens do de cujus já foi realizada pela via extrajudicial, não 

havendo, portanto, legitimidade passiva do espólio.

Logo, verifica-se que os herdeiros têm legitimidade para ocupar o polo 

passivo do presente cumprimento de sentença. Sendo assim, CITEM-SE os 

herdeiros para que se pronunciem no prazo de 05 (cinco) dias sobre o 

pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do CPC.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73267 Nr: 506-09.2017.811.0095

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL E OESTE DE SANTA 

CATARINA – SICREDI NORTE RS/SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALVES LEMOS, ROSEVAN FREITAS 

DE ALMEIDA, WOODPAR - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo 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. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

ENDEREÇO DO EXECUTADO NO SISTEMA: VIA L-16 - PERÍMETRO 

URBANO, Setor Industrial, Paranaita/MT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71726 Nr: 1865-28.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edla Arend

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] ), declaro o processo saneado. Fixo como ponto controvertido a 

prova da efetiva contribuição previdenciária urbana, aliada ao tempo de 

labor rural em regime de economia familiar, no período que supere a 

carência para concessão do benefício de aposentadoria por idade (art. 

48, §3º e art. 142 da Lei 8.213/91).DESIGNO audiência de instrução para o 

dia 13 de junho de 2018, às 14h30min.Deverão as partes apresentar o rol 

de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do 

art. 357 do NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, 

caberá aos advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.PROCEDA-SE a escrivania a alteração no nome da parte autora no 

cadastro do sistema Apolo, tendo em vista que erroneamente consta "Edla 

Arend", enquanto o correto é "EDLA TRETER" (fl. 16).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69398 Nr: 543-70.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DE SOUZA DOS SANTOS, JOSE 

MARCOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Barbosa Caldeira - 

OAB:0

 [...] declaro o processo saneado. Fixo o ponto controvertido em prova do 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

prazo previsto pela legislação previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da 

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).DESIGNO audiência de instrução 

para o dia 13 de junho de 2018, às 14h00min.Deverão as partes 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC.Consignando que, de acordo com o 

artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou intimar 

as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE 

todas as partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, 

nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78176 Nr: 54-62.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo 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. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77069 Nr: 2722-40.2017.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdCC, ATCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MARCATTO 

CIRINO - OAB:7835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES DE SOUZA - 

OAB:23372/O

 Vistos.

DEFIRO o pedido de redesignação da audiência pleiteado pela parte 

autora, tendo em vista que o laudo psicossocial ainda não foi juntado nos 

autos.

Desta feita, REDESIGNO a solenidade designada para esta data 

(07.02.2018) para o dia 18 de abril de 2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes.

Promova a escrivania o necessário para a realização do laudo 

pscossocial na residência das partes, juntado-o nos autos com urgência.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64858 Nr: 1297-80.2014.811.0095

 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: Aparecido Martins Guerreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:MT/10.494, Juliano dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, 

MICHELLE AZEVEDO FILHO - OAB:16239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial para, 

confirmando a tutela antecipada concedida initio litis, imitir o autor na posse 

do imóvel localizado no Lote Urbano, nº 10, Rua 402, Setor Industrial, com 

área de 800,00m², objeto da matrícula nº 769, situado no Núcleo Urbano do 

Município de Paranaíta-MT e registrado no CRI desta Comarca de 

Paranaíta/MT. Todavia, em razão da não comprovação da existência de 

prejuízo financeiro ou psicológico, deixo de condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos matérias ou morais. Por 

consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, na 

forma do artigo 487, I, CPC.Outrossim, JULGO EXTINTO o presente feito 

pela desistência em relação ao imóvel objeto de transação entre as partes, 

qual seja, o imóvel Lote Urbano LS-26, Setor Serraria, com área de 

34.200m², situado no núcleo urbano de Paranaíta/MT e objeto da matrícula 

805 do CRI desta Comarca de Paranaíta/MT, sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, VIII, CPC. Cumpra-se o mandado de imissão de posse 

já expedido.Tendo em vista que o réu não foi citado, isento-o do 

pagamento de custas e honorários advocatícios.Intime-se.Transitada em 

julgado, arquivem-se com as anotações.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 40940 Nr: 794-64.2011.811.0095

 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: RJMPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPB, MJAB, CDRCDPNDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Inoue Martins - 

OAB:MS0018435, Celso Sales Júnior - OAB:11111-B/MT, JOAO 

CARLOS PETRUCCI JUNIOR - OAB:MT17.452-O, Talita Inoue Martins - 

OAB:MS0016408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Inoue Martins - 

OAB:MS0018435, Lígia Inoue Martins - OAB:MS nº 14.384, Talita 

Inoue Martins - OAB:MS0016408

 [...] e DOU PARCIAL PROVIMENTO, conforme preconiza o artigo 1.022, I e 

II do Novo Código de Processo Civil, ante a existência de contradição e 

obscuridade na decisão embargada, razão pela qual SUSPENDO A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS em favor do embargante, 

conforme preceitua o artigo 98, §3º, CPC bem como DETERMINO a 

manutenção do apensamento dos autos, até o trânsito em julgado 

destes.Precluso o prazo recursal, intime-se a exequente em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63802 Nr: 708-88.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Aparecida Colodel de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, 

I do NCPC, E DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA pela impetrante FATIMA 

APARECIDA COLODEL DE SOUZA. Honorários advocatícios incabíveis na 

espécie de acordo com a Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal: 

“Súmula 512 – Não cabe condenação em honorários de advogado na ação 

de mandado de segurança.”Isento de custas e despesas processuais, 

conforme preceitua o artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual. 

Publique-se.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64700 Nr: 1225-93.2014.811.0095

 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: MAF, JVLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:MT nº 

13.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de isenção de recolhimento de custas para 

desarquivamento(Ref:47).

INTIME-SE a requerente para que proceda ao pagamento das referidas 

custas.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para a certificação de 

eventual recolhimento de custas.

Por fim, voltem me conclusos para eventual desarquivamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67809 Nr: 1400-53.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS PAULO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A, Murilo Espíndola de Oliveira Lima - 

OAB:MT/3127-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para o fim de determinar que a requerida Concessionária de Energia 

Energisa S/A efetue a ligação do fornecimento de energia ao 

estabelecimento do requerente Marcos Paulo Rosa, todavia, reconheço 

que já houve o seu cumprimento. A ação é improcedente em relação aos 

danos materiais, ante a inexistência de comprovação de o atraso da ré 

gerou dano real.Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do NCPC.Condeno a parte 

requerida às custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, §2º, do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70697 Nr: 1271-14.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCVRF, Magda Viana Rua de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o INSS a 

implantar em favor do autor o AUXÍLIO RECLUSÃO, com renda inicial a ser 

calculada pelo INSS, pagando-lhe, em consequência, as diferenças 

devidas, desde a data do requerimento administrativo (08/08/2016), 

conforme art. 116 §4º do Decreto nº 3.048/99, até a concessão da 

liberdade ao segurado ou até os 21 (vinte e um) anos do beneficiário 

(autor). 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). 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. 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. INSS isento de 

custas.Por conseguinte, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas indevidas (item 2.14.5, da 

CNGC/MT). Por fim, considerando que a verba ora deferida tem natureza 

alimentar, antecipo a tutela para determinar ao réu que implante o benefício 

de auxílio- reclusão ao autor no prazo de 30 dias.Nestes termos, 

requisite-se ao Instituto Nacional de Seguro Social, na pessoa de sua 

gerente regional em Sinop/MT que proceda a implantação do AUXÍLIO 

RECLUSÃO em nome da parte autora – Thayson Celci Viana Rua 

Fernandes, com renda mensal inicial (RMI) a ser calculada pelo INSS, com 

DIB a partir de 08/08/2016 (requerimento administrativo...

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-81.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ESTER ANTUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Vistos. Tendo em vista que 

a parte promovida depositou o valor da condenação, libere-se o valor 

mediante alvará de depósito a ser efetuado na conta bancária da 

advogada, observando-se os dados fornecidos. Em face do cumprimento 

da sentença, julgo extinta a execução, com base no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT - 07 de 

fevereiro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41958 Nr: 226-05.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Heller Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuarios, 

Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:MT/9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458, João Batista Ferrairo Honório - OAB:115.461

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Requerida Dr. João Batista 

Ferrairo Honório, para para se manifestar acerca da petição de 

desistência formulado pela parte autora às fls. 581/582, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42163 Nr: 425-27.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Gabriel Costa, Dual Duarte 

Albuquerque Comercio e Industria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laercio Barbosa de Souza - 

OAB:17.151/PE, Márcia Maria Mancoso Baptista - OAB:3.560-B/MT, 

Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - OAB:MT/9981-B, Orliene 

Honório de Souza - OAB:MT/14029

 Vistos etc. Defiro o pedido, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para a 

juntada de carta de preposição. Dou por encerrada a instrução. Vista às 

partes, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze), para apresentação de 

memoriais finais escritas. Saem os presentes intimados. Em seguida, 

conclusos para sentença. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51640 Nr: 1296-86.2015.811.0022

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euzebio Ferreira Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito do autor de ref. 34.

Assim sendo, ato contínuo, em consulta ao sistema Infojud, mediante 

senha de acesso desse magistrado, não logrei êxito em encontrar novo 

endereço da parte requerida.

Desse modo, intime-se a parte requerente para informar o atual endereço 

do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Após, decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

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.: 56742 Nr: 1431-64.2016.811.0022

 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: TTS, KRTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante os serviços prestados pelo advogado Dr. Welson Gaíva Marino, 

levando em consideração o trabalho realizado pelo causídico no presente 

feito, arbitro os honorários advocatícios em 02 (duas) URH, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso.

Expeça-se a respectiva certidão.

Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56778 Nr: 1442-93.2016.811.0022

 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: ESR, CMRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELE CERVIGNI MARTINS - 

OAB:21768/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a ação de alimentos com pedido de tutela de urgência ingressada 

por EDISLEY SOARES RODRIGUES, neste ato representado por sua 

genitora Cristina Mariano Ribeiro Soares, em desfavor de EDINEI 

RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificados nos autos.

 Em audiência de conciliação de ref. 21, as partes entabularam acordo, 

acerca do pagamento dos alimentos do menor, requerendo a homologação 

do acordo.

Instado a se manifestar (ref. 26), o representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

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. 21 dos autos do 

processo.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Gabriele 

Cervigni Martins no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 3 
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(três) URH, conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo Estado 

de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59547 Nr: 134-85.2017.811.0022

 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 GMAC S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Batista Horta de Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, proposta 

pelo BANCO GMAC S/A, em desfavor de HÉLIO BATISTA HORTA DE 

MEIRA, devidamente qualificado nos autos.

 As partes peticionaram em ref. 19, 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. 19 dos autos do 

processo.

Custas processuais, se houver, ao encargo do requerido 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, 06 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47291 Nr: 1944-03.2014.811.0022

 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: Jaqueline Ferreira Martiniano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Borges de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Dissolução e Liquidação de Sociedade 

cumulada com prestação de contas ingressada por Jaqueline Ferreira 

Martiniano em desfavor de Danilo Borges de Oliveira, ambos devidamente 

qualificados nos autos.Em ref. 55 acostou aos autos a devolução do AR 

de citação da parte requerida.A certidão de ref. 59 certificou que a parte 

requerida deixou transcorrer o prazo sem apresentar a contestação.A 

parte autora peticionou em ref. 67, requerendo a decretação da revelia da 

parte requerida, com a aplicação dos efeitos da revelia, bem como o 

julgamento antecipado da lide.Pois bem.Analisando detidamente os autos, 

verifico que a carta de citação do requerido Danilo Borges de Oliveira foi 

recebida por uma terceira pessoa estranha ao processo, conforme ref. 

55.Desta feita, com o escopo de evitar uma futura nulidade dos atos 

processuais e, diante do que dispõe o artigo 242 e 248, §1º, ambos do 

Código de Processo Civil, chamo o feito à ordem, determinando a citação 

pessoal do requerido Danilo Borges de Oliveira por Oficial de Justiça para 

que conteste a presente ação.Adequando o rito do processo de acordo 

com o novo Código de Processo Civil e versando a causa sobre direitos 

que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 11 de julho de 2018, às 08h00min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, POR CARTA PRECATÓRIA, 

conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48484 Nr: 138-93.2015.811.0022

 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): Rafael Ribeiro Leite, Wilker Jose Soares Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Renato Gonçalves Raposo - OAB:MT/9892-B

 Vistos etc.

Considerando que os aparelhos celulares foram apreendidos com os réus 

no momento do flagrante delito e, considerando que não foi comprovada 

nos autos, a origem lícita dos objetos apreendidos, bem como há nos 

autos evidencia que os mesmos foram adquiridos para o exercício da 

mercancia do tráfico de entorpecentes, declaro seu perdimento em favor 

da União, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06.

Nos termos do §4º do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, proceda-se a remessa 

da relação dos objetos à SENAD.

Após, arquive-se os presentes autos com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50744 Nr: 895-87.2015.811.0022

 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 Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Ramos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e no artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com nova redação da Lei nº 10.931/2004, JULGO 

PROCEDENTE esta Ação de Busca e Apreensão movida pelo BANCO 

ITAUCARD S/A em desfavor de GILMAR RAMOS DE SOUZA, ratificando a 

liminar concedida em ref. 03, e consolidando, de forma definitiva, em mãos 

do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na 

peça vestibular em favor da autora, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade.Condeno o requerido no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57431 Nr: 1722-64.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->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: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourença Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 22.

Cumpra-se conforme requerido, 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.: 60385 Nr: 517-63.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdOCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA - 

OAB:12103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o estudo psicossocial de ref. 27 e em consonância com a cota do 

Ministério Público de ref. 49, concedo a guarda provisória do menor Rafael 

Emanuel Campos de Souza a seu genitor Pedro Donizete de Souza, 

mediante termo de compromisso.

Expeça-se o competente Termo de Guarda Provisória.

Intimem-se o Assistente Social e o Psicólogo credenciados neste Juízo, 

para que proceda a realização de novo estudo psicossocial pessoal e 

residencial do infante, colhendo, na oportunidade, informações sobre o 

modo de vida e condições da residência, trazendo o relatório aos autos no 

prazo de 20 (vinte) dias.

Acolho a cota do Ministério de ref. 27.

Assim, nos termos do artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

designo a audiência para o dia 13 de junho de 2018, às 17h00min.

Intimem-se a equipe multidisciplinar, as partes e o menor, para 

comparecerem à audiência designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66258 Nr: 3158-24.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronildo José Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340 

A/MT, Flavia Bumlai Alves Pinto - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente feito não se trata de uma 

ação de busca e apreensão e, sim, de um simples requerimento, 

consoante preceitua o artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei n.º 911/69.Desta 

feita, não há que se falar na ocorrência de litispendência do presente feito 

com a ação principal distribuída na Comarca de Rondonópolis-MT.Da 

mesma forma, não compete a este Juízo a análise do pedido de revogação 

da decisão que decretou a busca e apreensão do veículo, posto que, no 

presente feito, este Juízo determinou apenas a busca apreensão do 

veículo, uma vez que preenchido os requisitos do requerimento, nos 

termos do artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei n.º 911/69.Por fim, com relação a 

alegação de que o banco solicitou a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação de execução, o requerido juntou apenas o pedido de 

conversão formulado pelo banco/autor datado de 10/02/2017, não 

acostando aos autos a decisão de deferimento do referido pedido de 

conversão.Por outro lado, malgrado o entendimento supra, entendo que 

deve ser revogada a apreensão do veículo realizado nos autos, eis que o 

mandado de busca e apreensão, em observância a determinação exarada 

na decisão proferida em ref. 04, especificou o bem e o endereço a ser 

realizada a apreensão do veículo.Porém, foi efetuada a apreensão do 

veículo na Comarca de Rondonópolis-MT, não constando, desta feita, o 

endereço no mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo, 

quando do requerimento realizado.Pelo exposto, REVOGO a apreensão do 

veículo realizada neste requerimento (ref. 16), ante a inobservância da 

decisão de ref. 04, determinando a parte autora que proceda a restituição 

do veículo à parte requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), devendo comunicar 

nos autos o cumprimento desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52020 Nr: 1457-96.2015.811.0022

 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: Gilene Terto Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se de ação de manutenção de auxílio-doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela antecipada, ajuizado por 

Gilene Terto Ferreira em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os 

requisitos legais, e por isso, requerendo a manutenção do benefício 

denominado auxílio-doença na condição de segurado obrigatório com 

conversão em aposentadoria por invalidez.

Com a inicial vieram os documentos de fls.16-28.

Em decisão de fls.31-32, fora recebida a presente ação, bem como foi 

indeferida a tutela antecipada pleiteada pela requerente, ocasião em que 

se determinou a citação do requerido para se manifestar, determinando à 

realização de perícia médica judicial.

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação às fls.38-42, 

requerendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Ademais, conforme fls.77-81 foi aportado aos autos laudo médico pericial, 

respondendo aos quesitos apresentados pelas partes, emitido pelo médico 

Dr. Diógenes Garrio Carvalho CRM MT 4142.

Por fim, a requerente manifestou acerca do laudo pericial conforme 

fls.87-95, requerendo a concessão da aposentadoria por invalidez.

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Do julgamento antecipado.

 Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

 I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de 

provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais 

provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento 

mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado 

da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa 

madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção 

de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, 

quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno 

do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a 

realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador 

serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da 

causa. (grifo nosso)

 Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 

10/05/2002

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Do mérito.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o recebimento do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 
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constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar.

 A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão 

presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

demonstrado através de documentação plausível com a pretensão 

vestibular.

Para a concessão do benefício de auxílio-doença pleiteado pelo 

requerente depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

comprovação de segurado com o período de carência exigido em lei, e a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual que exercia por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos.

 O artigo 59, da Lei n° 8.213/91 dispõe sobre o auxílio-doença que diz:

 Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão.

Nesse caso a requerente figura como segurado obrigatório da previdência 

social conforme se vê nos autos, a condição de trabalhadora urbana foi 

comprovada pela parte autora, através dos documentos pessoais 

juntados às fls.16-28.

Para fins de concessão de benefício previdenciário considera-se 

trabalhador urbano na qualidade de segurado obrigatório, nos termos do 

artigo 11, inciso I, alínea “a”, da Lei de 8.213/91, quando:

 Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

 I - como empregado:

 a) 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; (grifo nosso).

Em se tratando de período de carência, exigência para concessão do 

benefício requerido pela parte autora, não há que se falar em prazo a ser 

comprovado, tendo em vista a disposição que traz o artigo 26 da Lei n.º 

8.213/91, em que a requerente se enquadra, sendo:

 Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

 II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de 

estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira 

especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...).

A fim de comprovar a sua doença, a requerente juntou aos autos exames 

laboratoriais, diagnósticos, que confirmam ser a requerente portadora de 

artrose de coluna, com limitação funcional, e incapacidade parcial e 

permanente para executar atividades laborais.

 Ademais em resposta aos quesitos de laudo pericial formulado pelas 

partes, fora nomeado perito médico onde se comprovou mediante laudo 

médico emitido pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho, às fls.87-95, que a 

requerente é portadora de artrose de coluna, com limitação funcional, (CID 

M47), onde a sua incapacidade para o trabalho é parcial e permanente, 

não podendo exercer atividades intensas.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido de concessão do benefício de 

auxílio-doença a segurado obrigatório e portador de doença comprovada, 

vejamos:

“69008540 ¬ PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXÍLIO¬DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA 

PARCIAL E PERMANENTE. NÃO INDICA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

PELO BAIXO GRAU DE INTRUÇÃO ESCOLAR. ANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS E DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E 

SOCIAIS NÃO SE COADUNA COM A CONCLUSÃO PERICIAL. TERMO 

INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA 

REFORMADA. O laudo pericial comprova a incapacidade laborativa parcial 

e permanente para atividades que exijam o uso e/ou destreza do membro 

superior direito e afirma não haver indicação para reabilitação profissional 

devido ao baixo grau de instrução do periciando. Os documentos juntados 

aos autos, a análise das condições clínicas e socioculturais da parte 

autora e as informações do perito judicial permitem concluir que seria 

difícil, e até injusto, exigir a reinserção da parte autora na atividade 

habitual ou em outra atividade, sendo forçoso reconhecer a necessidade 

da reabilitação profissional. No caso de ser constatada a incapacidade 

laborativa parcial e permanente para a atividade habitual da parte autora, 

ressaltada a possibilidade de melhora, com tratamento médico, e/ou 

reabilitação para outras atividades, que respeitem as limitações do(a) 

segurado(a), possível a concessão do benefício de auxílio doença, de 

forma a garantir a melhora da patologia apresentada, para o exercício da 

mesma atividade, ou caso não seja possível, para encaminhamento à 

reabilitação profissional, sob responsabilidade da Autarquia federal, para 

outras atividades, compatíveis com as limitações apresentadas (art. 89 da 

Lei nº 8.213/91). A data de início do benefício por incapacidade deve ser a 

do momento em que devidamente comprovada a incapacidade laborativa 

da parte autora, podendo coincidir com a data do requerimento e/ou 

indeferimento administrativo, ou cessação administrativa indevida, ou 

mesmo, com a data da perícia judicial, ou da citação, em caso de não 

haver requerimento administrativo, devendo-se observar o limite do 

pedido. No presente caso, houve comprovação da incapacidade laborativa 

à época da cessação administrativa do benefício. Preenchendo o 

demandante os requisitos necessários à concessão do benefício de 

auxílio doença, mas não de aposentadoria por invalidez, a parcial 

procedência do pedido é de rigor. Apelação a que se dá parcial 

provimento. (TRF 3ª R.; AC 0003469-15.2017.4.03.9999; Sétima Turma; 

Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis; Julg. 05/06/2017; DEJF 20/06/2017)”. 

(grifo nosso).

Comprovados a qualidade de segurado obrigatório, e a doença da 

requerente, impõe-se ao caso a manutenção/reestabelecimento do 

benefício de auxílio-doença, em que se enquadra e tem direito a parte 

autora.

Nesse prisma, estando presentes os requisitos para antecipação da tutela 

no tocante ao recebimento do benefício, tendo demonstrado ao 

requerente, através do acervo documental e pericial, ser, segurado 

obrigatório, bem como ser portadora de artrose de coluna, com limitação 

funcional, (CID M47), DEFIRO o pedido da tutela de urgência pleiteado pela 

requerente para o reestabelecimento do benefício previdenciário 

denominado auxílio-doença.

Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, mantendo a 

concessão da tutela de urgência, e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a reestabelecer o benefício de auxílio-doença a Gilene Terto 

Ferreira, na base de um salário mensal, conforme artigo 61, da Lei n.º 

8.213/1991, devido a partir da data de cessação do benefício, qual seja, 

19 de janeiro de 2016, conforme fls.18.

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO ao requerente Gilene Terto 

Ferreira, a implementação do benefício no prazo de trinta (30) dias, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de difícil reparação é 

evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente 

decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da irreversibilidade inserta 

no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena 

do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a 

que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, p. 54.778).

Sem custas à vista da gratuidade judiciária.

Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% 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).

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 
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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.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Pedra Preta-MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41663 Nr: 1410-30.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionilo Corte Souza, Zildinei de Souza 

Pereira, Hernane Carneiro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira Silva 

Becker - OAB:MT/17.905, Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Defiro o pedido do Ministério Público, concedendo o prazo de 

10 (dez) dias para apresentação do endereço atualizado da testemunha 

acima mencionada. Após a manifestação, venham-se os autos conclusos 

para deliberações. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46986 Nr: 1826-27.2014.811.0022

 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: Luana Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:MT/11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o patrono do autora, para que no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste sobre o laudo pericial Ref: 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49453 Nr: 397-88.2015.811.0022

 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: Júlio Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Socoal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA DOS SANTOS TEIXEIRA 

SACHETTI - OAB:16338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez por idade 

rural com pedido de tutela antecipada ajuizada por Júlio Francisco dos 

Santos em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

A parte autora peticionou em fls.32 requerendo a extinção do feito em 

razão de sua desistência, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Contudo, fora determinada a intimação do requerido para se manifestar 

acerca da desistência da ação pela parte autora conforme fls.34, porém 

transcorreu o prazo “in albis” sem o requerido se manifestar.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em fls.32

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

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.: 50938 Nr: 976-36.2015.811.0022

 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: Cleusa Aparecida Nogueira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedente em todos os seus termos a presente 

ação, e por consequência indefiro o pedido de tutela de urgência 

pleiteada, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento 

dos requisitos contidos no artigo 20 da Lei nº 8.742/93, para a concessão 

do benefício de prestação continuada, qual seja, amparo social à pessoa 

portadora de deficiência, BPC/LOAS, pleiteado pela requerente Cleusa 

Aparecida Nogueira Reis.Sem custas.Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.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.: 51024 Nr: 1019-70.2015.811.0022

 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: Regina Lucia Acelina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença c/c pedido de tutela antecipada, ajuizado por Regina Lucia 

Acelina de Souza em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os 

requisitos legais, e por isso, requerendo concessão do benefício 

denominado aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença na condição de 

segurado obrigatório.

Com a inicial vieram os documentos de fls.12-27.

Em decisão de fls.34-35 fora recebida a inicial, deferindo a gratuidade 

judiciária, ocasião em que fora determinada a citação do requerido para se 

manifestar, bem como indeferida a tutela de urgência e nomeado perito 

médico para realização de perícia.

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação às fls.41-44, 

alegando ausência de comprovação de redução da capacidade para o 

exercício da atividade que anteriormente exercia.

Por sua vez, o requerente apresentou impugnação à contestação às 

fls.55-56, reiterando a procedência da ação.

Fora realizada perícia médica judicial conforme laudo médico emitido pelo 

Dr. Diógenes Garrio Carvalho, às fls.63-66.

O requerente manifestou-se acerca do Laudo pericial às fls.72-73, 
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reiterando o pleito de tutela de urgência.

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença c/c pedido de tutela antecipada, ajuizado por Regina Lucia 

Acelina de Souza em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, alegando estarem preenchidos os requisitos legais, devidamente 

qualificados nos autos.

Do julgamento antecipado.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

 I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de 

provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais 

provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento 

mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado 

da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa 

madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção 

de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, 

quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno 

do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a 

realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador 

serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da 

causa.

 Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 

10/05/2002

57781894 ¬ APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE 

VIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ JUNTO AO INSS. NEGATIVA DE 

COBERTURA. AGRAVO RETIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. SEGUNDO 

O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O 

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA CONSIDERADA 

DESNECESSÁRIA, QUANDO JÁ HOUVER MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA 

FUNDAMENTAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO, NÃO CONFIGURA 

CERCEAMENTO DE DEFESA. DA PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO 

ÂNUO. INTELIGÊNCIA ART. 206, § 1º, II DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA Nº 

101 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL. PRAZO LEGAL OBSERVADO. AFASTAMENTO DA 

PREJUDICIAL AVENTADA. 1. A pretensão do segurado contra o 

segurador prescreve em um ano. 2. Na Ação de Indenização, o início da 

contagem do prazo prescricional se dá no momento da ciência inequívoca 

da incapacidade laboral. 3. Suspende¬se o prazo prescricional no período 

entre a data do requerimento administrativo e data da ciência de sua 

resposta. DO MÉRITO: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. O contrato securitário tem como objetivo oferecer serviços 

mediante remuneração, devendo a interpretação contratual ser da forma 

mais favorável ao consumidor. CONSTATAÇÃO DA ENFERMIDADE 

DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE SECURITÁRIA. RECEBIMENTO DE 

AUXÍLIODOENÇA POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DURANTE O 

PERÍODO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O fato gerador do direito 

do segurado ocorreu durante a vigência da apólice securitária, quando 

começou a receber o auxílio¬doença do órgão previdenciário, o que foi 

convertido em benefício de aposentadoria posteriormente. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. PERÍCIA TÉCNICA 

PREVIDENCIÁRIA CRITERIOSA. ACOLHIMENTO. INVALIDEZ EVIDENCIADA. 

Ainda que sejam instituições distintas, o Órgão Previdenciário e a 

Seguradora, é de conhecimento público que o INSS é muito criterioso na 

análise de seus segurados para a concessão dos benefícios, na medida 

em que os critérios utilizados por ambas as instituições para o 

reconhecimento da invalidez são os mesmos. DANOS MORAIS. REFORMA. 

INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR COTIDIANO. O mero inadimplemento 

contratual não dá azo à indenização por danos morais, especialmente 

quando ausentes os danos à imagem e honra do segurado. AGRAVO 

RETIDO DESPROVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR; ApCiv 

1365199¬7; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Sérgio Luiz 

Patitucci; Julg. 10/09/2015; DJPR 01/10/2015; Pág. 178)(grifo nosso).

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Do mérito.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o recebimento do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar.

 A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão 

presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

demonstrado através de documentação plausível com a pretensão 

vestibular.

Para a concessão do benefício de auxílio-doença pleiteado pelo 

requerente depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

comprovação de segurado com o período de carência exigido em lei, e a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual que exercia por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos.

 O artigo 59, da Lei n° 8.213/91 dispõe sobre o auxílio-doença que diz:

 Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão.

Nesse caso o requerente figura como segurado obrigatório da previdência 

social conforme se vê nos autos, a condição de trabalhador urbano foi 

comprovada pela parte autora, através dos documentos pessoais 

juntados às fls.13-27.

Para fins de concessão de benefício previdenciário considera-se 

trabalhador urbano na qualidade de segurado obrigatório, nos termos do 

artigo 11, inciso I, alínea “a”, da Lei de 8.213/91, quando:

 Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

 I - como empregado:

 a) 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;

Em se tratando de período de carência, exigência para concessão do 

benefício requerido pela parte autora, não há que se falar em prazo a ser 

comprovado, tendo em vista a disposição que traz o artigo 26 da Lei 

8.213/91, em que o requerente se enquadra, sendo:

 Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

 II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de 

estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira 

especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

A fim de comprovar a sua doença, o requerente juntou aos autos exames 

laboratoriais, diagnósticos, que confirmam ser a requerente portadora de 

esporão em calcâneos bilateral (CID- M77.3).

Ademais em resposta aos quesitos de laudo pericial formulado pelas 

partes e pelo juízo, fora nomeado perito médico onde se comprovou 

mediante laudo de perícia médica realizada pelo Médico Dr. Diógenes 

Garrio Carvalho, às fls.63-66, que a requerente é portadora de esporão 

em calcâneos bilateral (CID- M77.3), com redução da sua capacidade 

laboral, onde a sua incapacidade para o trabalho é parcial e permanente 

devido a hérnia de disco, porém não causa invalidez total para o trabalho, 

podendo a autora exercer profissão diversa da qual exercia 

anteriormente.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido de concessão do benefício de 

auxílio-doença a segurado obrigatório e portador de doença comprovada, 

vejamos:

 69015918 - PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA 

E JUROS DE MORA. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. RECURSO DA 
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PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessão da 

aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da 

Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) 

contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, para o 

trabalho (art. 201, I, da CF e arts. 18, I, a; 25, I, e 42 da Lei nº 8.213/91). 2. 

Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja 

diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei nº 

8.213/91). 3. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo 

pericial de fls. 66/72, elaborado em 14/11/2015, quando a autora estava 

com 43 anos de idade, atestou que ela se encontra "PARCIAL E 

PERMANENTEMENTE INCAPACITADA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 

LABORAIS HABITUAIS, e para demais atividades que demandem esforço 

físico, sobrecarga de peso, posição forçada de tronco, repetição de 

movimentos ", em razão de a autora ser portadora de Artrose da Coluna 

Lombar e Cervical CID M19.9, Hérnia de Disco Lombar COD M51.1, 

Lombociatalgia CID M54.4, Cervicobraquialgia CID m 53.1, Tendinite de 

Supra-espinhal Esquerdo CID M75.1, Bursite Ombro esquerdo CID M77.0, 

Epicondilite Lateral esquerda CID M77.3, Gonartrose Bilateral CID M17.0, 

ESPORÃO CALCÂNEO ESQUERDO CID M77.3, Síndrome do Tunel do 

Carpo Bilateral CID G56.0. 4. TENDO EM VISTA SER A INCAPACIDADE DA 

PARTE AUTORA SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, 

ENTENDO NÃO SER O CASO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 5. 

Cabe ressaltar que, nos termos do disposto no artigo 101 da Lei nº 

8.213/1991, "o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por 

invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão 

do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência 

Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, 

e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão 

de sangue, que são facultativos ". Logo, tal poder-dever da autarquia 

decorre de Lei, sendo imposto, independentemente, de requerimento. 6. 

Para o cálculo dos juros de mora, aplicam-se os critérios estabelecidos no 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação. Quanto à 

correção monetária, acompanho o entendimento firmado pela Sétima 

Turma no sentido da aplicação do Manual de Cálculos, naquilo que não 

conflitar como o disposto na Lei nº 11.960/2009, aplicável às 

condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009. 

7. A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma 

(artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a 

Súmula nº 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os 

honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem 

sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da 

sentença. 8. O INSS é isento de custas processuais, arcando com as 

demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nºs. 541 e 

558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, 

o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida 

(art. 4º, I e parágrafo único, da Lei nº 9.289/1996, art. 24 - A da Lei nº 

9.028/1995, n. r., e art. 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/1993). 9. Remessa oficial 

não conhecida e apelação da parte autora parcialmente provida. (TRF 3ª 

R.; Ap-Rem 0042988-31.2016.4.03.9999; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. 

Toru Yamamoto; Julg. 26/06/2017; DEJF 06/07/2017).

Comprovados a qualidade de segurado obrigatório, e a doença do 

requerente, impõe-se ao caso a concessão do benefício de 

auxílio-doença, em que se enquadra e tem direito a parte autora.

Nesse prisma, estando presentes os requisitos para antecipação da tutela 

no tocante ao recebimento do benefício, tendo demonstrado o requerente, 

através do acervo documental e pericial, ser, segurado obrigatório, bem 

como ser portadora de esporão em calcâneos bilateral (CID- M77.3), 

DEFIRO o pedido da tutela de urgência pleiteado pela requerente para a 

concessão do benefício previdenciário denominado auxílio-doença.

Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor e condeno o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder o benefício de 

auxílio-doença a Regina Lucia Acelina de Souza, na base de um salário 

mensal, conforme artigo 61, da Lei n.º 8.213/1991, devido a partir da data 

da entrada do requerimento administrativo, conforme artigo 60, § 1°, da Lei 

8.213/1991, qual seja, 01 de agosto de 2014, conforme fls.24.

 Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.

 Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO ao requerente Regina Lucia 

Acelina de Souza, a implementação do benefício no prazo de trinta (30) 

dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de difícil 

reparação é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da 

irreversibilidade inserta no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir 

a excelsa missão a que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, 

Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, 

p. 54.778).

Sem custas face a gratuidade judiciária.

Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% 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).

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.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Pedra Preta-MT, 06 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: 8010153-48.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA SENHOR 

ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO do inteiro teor da sentença proferida nos autos supra 

identificados, abaixo transcrita ou cuja cópia segue anexa. Sentença: 

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, CONDENO a reclamada SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA 

PRETA a indenizar a promovente ROSENILDA SILVA DE SOUZA no 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos 

morais experimentado, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados 

à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso 

(12/09/2016), nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do Código 

Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta 

sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento. DEFIRO o pleito de 

autora de evento n.º 14417046, para determinar que a parte promovida 

proceda a imediata retirada do nome do promovente dos cadastros 

restritivos dos órgãos de proteção ao crédito em discussão nos atos, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), caso haja 

descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir o limite de 

R$ 30.000,00 (sessenta mil reais), devendo comprovar nos autos o 

cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias. Deixo de condenar a reclamada 

ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como em 
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honorários advocatícios, por incomportáveis em primeiro grau de 

jurisdição, conforme dispõe os artigos 54 e 55 da mencionada lei. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, 02 de fevereiro de 2018. Márcio Rogério 

Martins - Juiz de Direito" Dados do Processo: Processo: 

8010153-48.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) - Urgente: 

Sim Parte Autora: REQUERENTE: ROSENILDA SILVA DE SOUSA Parte Ré: 

REQUERIDO: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. PEDRA 

PRETA, 7 de fevereiro de 2018. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-73.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PEDRA 

PRETA , 7 de fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de Vossa Senhoria na qualidade de advogado da parte autora 

para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado. "Ante o exposto, e por tudo que dos 

autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo autor, para 

determinar que a parte promovida proceda a imediata retirada do nome do 

promovente dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, 

referente ao contrato nº 0304261904, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento da presente 

decisão pelo promovido, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (sessenta mil 

reais), devendo comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 10 

(dez) dias.Determino a intimação da parte requerida para que, no prazo de 

10 (dez) dias, junte aos autos cópia do contrato que gerou a negativação 

discutida no feito. Proceda-se a Secretaria Judiciária a designação da 

audiência de conciliação, conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a 

parte promovida para comparecer ao ato, podendo nele oferecer defesa 

escrita ou oral. Conste no mandado que não contestada ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

promovente, constando do mandado as advertências do art. 18, § 1º, c/c 

o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 04 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 11 do FONAJE. 

Intime-se a parte promovente da audiência designada, com as 

advertências descritas no artigo 51 da Lei 9.099/95, que se a autora 

apesar de devidamente intimada, deixar de realizar os atos e diligências 

que lhe competir, sem promover o determinado, os autos serão extintos 

sem julgamento do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

devidas cautelas de estilo. Às providências. Pedra Preta-MT, 02 de 

fevereiro de 2018. Márcio Rogério Martins - Juiz de Direito". Processo: 

1000166-73.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCIO DE JESUS CARDOSO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-73.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO-TUTELA O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de advogado da parte requerida para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de 

decisão exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado. "Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência pleiteada pelo autor, para determinar que a parte promovida 

proceda a imediata retirada do nome do promovente dos cadastros 

restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato nº 

0304261904, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, 

até atingir o limite de R$ 30.000,00 (sessenta mil reais), devendo 

comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.Determino 

a intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte 

aos autos cópia do contrato que gerou a negativação discutida no feito. 

Proceda-se a Secretaria Judiciária a designação da audiência de 

conciliação, conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte 

promovida para comparecer ao ato, podendo nele oferecer defesa escrita 

ou oral. Conste no mandado que não contestada ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte promovente, 

constando do mandado as advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Na data da audiência, caso não haja acordo, a 

parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 04 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 11 do FONAJE. Intime-se a parte 

promovente da audiência designada, com as advertências descritas no 

artigo 51 da Lei 9.099/95, que se a autora apesar de devidamente 

intimada, deixar de realizar os atos e diligências que lhe competir, sem 

promover o determinado, os autos serão extintos sem julgamento do 

mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário com as devidas cautelas de 

estilo. Às providências. Pedra Preta-MT, 02 de fevereiro de 2018. Márcio 

Rogério Martins - Juiz de Direito". Processo: 1000166-73.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO DE 

JESUS CARDOSO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000185-79.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIMARA TEIXEIRA COLSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 7 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - 

MT0019045A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 21/03/2018 Hora: 15:20, juntamente com 
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a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000185-79.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.703,35; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: GEISIMARA TEIXEIRA 

COLSO Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 7 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 21/02/2018 Hora: 14:50, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Bem como, dar CIÊNCIA NA 

LIMINAR DEFERIDA. Processo: 1000165-88.2017.8.11.0022; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO DE JESUS CARDOSO 

Parte Ré: VIVO 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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO COM LIMINAR ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO 

PEDRA PRETA - MT, 7 de fevereiro de 2018 Dados do Processo: 

Processo: 1000165-88.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 1.000,00; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Assunto: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO DE 

JESUS CARDOSO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 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: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 21/02/2018 

Hora: 14:50, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA no endereço ao final indicado e para o CUMPRIMENTO DA LIMINAR 

DEFERIDA, EM ANEXO E/OU DISPONIBILIZADA NO SISTEMA PJe - 

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. 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 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 148848 Nr: 8344-10.2017.811.0028

 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: DdSF, JRdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324, Anderson Nunes de Figueiredo - 

OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora deixou de requerer 

o benefício da justiça gratuita bem como não recolheu as taxas e custas 

judiciais.

Assim, INTIME-SE para que no prazo de 30 (trinta) dias efetue o 

recolhimento das custas sob pena de extinção sem julgamento do mérito 

(art.456, §1º, CNGC), ou ainda, caso requeira o benefício da assistência 

judiciária, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE para, em 

igual prazo, comprovar a necessidade à concessão do benefício da 

assistência sob pena de indeferimento.

Havendo o recolhimento das custas, NOMEIO inventariante a 

representante da requerente, que prestará compromisso em 05 (cinco) 

dias (art.617, parágrafo único, CPC) e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (art.620, CPC), juntando aos autos as certidões negativas 

de débito das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal.

Após, cite-se os interessados não representados, se for o caso, e a 

Fazenda Pública, (art.626, CPC), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art.629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art.634, CPC), manifestando-se expressamente.

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art.636, do CPC) e, 

digam as partes em 15 dias (art.637, do CPC). Notifique-se o IRMP

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art.638, do CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112661 Nr: 2313-42.2015.811.0028

 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: JPdS, CEdSS, MEdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 112661

DECISÃO

VISTOS,

 Trata-se de Ação de Alimentos c/c Guarda e Direito de Visitas proposta 

por Carlos Eduardo da Silva Souza e Maria Eduarda da Silva Souza, 

representados por sua genitora Jocilma Pereira da Silva.

 Depreende-se dos autos que as partes conviveram em união e desta 

advieram os filhos.

 Narra a autora que não possui renda fixa e pleiteia a contribuição do 

requerido para o sustento dos filhos, requer a concessão da guarda 

provisória das crianças.

 Tutela concedida (ref. 3).

Contestação apresentada (ref. 26). Impugnação (ref. 37).

 Audiência de conciliação realizada (ref. 31).

 Avaliação multidisciplinar (ref. 34).

 Instado a manifestar, o IRMP pugnou pelo saneamento e designação de 

audiência (ref. 45).

Pois bem.

Não havendo preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado.

 Em consonância com o parecer ministerial, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de março de 2018, às 16h30min.

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 o necessário.

Vistas ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93233 Nr: 2376-38.2013.811.0028

 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: IDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Pamella Amaral 

Marquetti Souza - OAB:16473-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Intimar parte autora para no prazo apresentar as alegações finais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103755 Nr: 3022-14.2014.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandra Futunata Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liu Modas e Confeccoes LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

Compulsando os autos, verifico que o decisório de ref. 03 não determinou 

que a parte autora efetuasse o depósito em juízo.

Assim, em analogia ao art. 494, I do Código de Processo Civil, CHAMO O 

FEITO À ORDEM, para corrigir o decisum de ref. 03, evitando assim futuras 

nulidades.

Desse modo, determino o depósito do valor a ser consignado em juízo 

conforme requerido pela parte autora, qual seja de R$ 220,00 (duzentos e 

vinte reais) na Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

devendo acostar aos autos comprovante de depósito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 542 do CPC.

Intime-se a parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149534 Nr: 93-66.2018.811.0028

 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 Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para efetuar depósito Identificado com o 

Código do processo acima mencionado, da diligência no valor de R$ 40,00 

(quarenta reais), 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 busca e apreensão, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150252 Nr: 349-09.2018.811.0028

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan José de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Francisco da Silva - 

OAB:6286/MT

 Intimar da decisão de ref.18

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111658 Nr: 2050-10.2015.811.0028

 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: Dalva Maria Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - OAB:16216

 Com tais considerações, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, a fim de DECLARAR a inexistência do 

débito no valor de R$ 181,05 (cento e oitenta e um reais e cinco 

centavos), bem como tornar definitiva a tutela concedida.Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita.P.I. C.Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, ao arquivo com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130331 Nr: 4520-77.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Pinto ME, Pedro Paulo Pinto Junior, 

JULITA LUCINDA DE MORAES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.17 e 18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123513 Nr: 1958-95.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Maria de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 
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OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para 

intimação das partes para que tomem conhecimento da redesignação da 

audiência de Instrução e Julgamento anteriormente aprazada para o dia 1º 

de março de 2018, às 14h00min, conforme despacho de ref. 33.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 135609 Nr: 2223-63.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thassiana Cristina de Oliveira, Jurandir 

Benedito da Silva, Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, Cleyton Cesar 

Ferreira de Arruda, Emanuel da Silva Souza, Marcus Vinicius Franga 

Soares, Marcelo Alberto dos Santos, Lubia Camilla Pinheiro Gorgete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Alexandre da Silva - 

OAB:18974-0/MT, Anibal Felicio Garcia Neto - OAB:11443/MT, Anilton 

Gomes Rodrigues - OAB:3878/AC, Antonio de Lima Fernandes 

Neto - OAB:21536-0-MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, Marcelo 

Felicio Garcia - OAB:7297, MARCOS TULIO FERNANDES MELO - 

OAB:16291/MT, Nadeska Calmon de Freitas - OAB:11548/MT, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, Rodrigo Geraldo Ribeiro 

de Araújo - OAB:9098, Waldir Caldas Rodrigues - OAB:6591

 INTIMANDO as partes que, encontra-se designado audiência Instrutória, 

para o dia 27/02/2018, às 13:15 horas, perante o Juízo de Direito da 8ª 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para oitiva de testemunhas, nos 

autos de Carta Precatória - Cód. 499361.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70345 Nr: 1383-63.2011.811.0028

 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): Josicléia Cristina Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvrenga Reale - 

OAB:15.484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o autor pessoalmente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas que lhe 

competem, sob pena de extinção, nos termos do art.267, III, §1º do CPC. ( 

Decisão de ref. 49).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146223 Nr: 7074-48.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o benefício da A. J.

 REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

Cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 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 nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149158 Nr: 8476-67.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da decisão de ref. 05.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018374-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON SOUZA RONDON (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: 8018376-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORISVALDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ Numero do Processo: 

0018376-11.2016.811.0028 Polo Ativo: DORISVALDA ALVES DA SILVA 

Polo Passivo: ENERGISA S/A DESPACHO VISTOS, Tendo em vista que o 

acordo juntado aos autos não se refere a mesma parte autora, converto o 

julgamento em diligência a fim de intimar as partes para acostar aos autos 

acordo correto no prazo de 05 (cinco) dias. Com a juntada conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018377-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULICE MARTINS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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: 

0018377-93.2016.811.0028 Polo Ativo: JULICE MARTINS DE CAMPOS Polo 

Passivo: ENERGISA S/A Vistos Dispensado o relatório, na forma do artigo 

38 da Lei n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais. 

As partes compuseram acordo na extrajudicial em 08.11.2016 (mov. 08). 

A parte reclamada já comprovou quitação do acordo em mov. 10, com a 

juntada do comprovante de pagamento. ANTE O EXPOSTO HOMOLOGO O 

ACORDO e, por consequência, EXTINGO os autos com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem custas nos termos do 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. C. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, ao arquivo com baixa. KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010602-90.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0010602-78.2013.811.0045 Polo 

Ativo: MARCIA LUCIA DA SILVA Polo Passivo: UNIVERSIDADE LUTERANA 

DO BRASIL - ULBRA,UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - 

COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - ULBRA EAD 

VISTOS, 1 ?DEFEROo pedido da parte exequente, a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 ? CGJ. 2 ? Após o processamento 

da ordem,INTIMEM-SEas partessobre a presente decisão e, nada sendo 

encontrado, deverá o credor indicar outros bens passíveis de penhora no 

prazo de 05 (cinco) dias. 3 ? Certificado o decurso do prazo sem 

manifestação ou requerimento da parte credora,CONCLUSOS. 4 ?

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-82.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDEMILTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Trata-se 

de pedido de homologação de acordo. 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. Após, 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: 8011586-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DECISÃO VISTOS EM CORREIÇÃO, Cuida-se de pedido de anulação de 

acordo entabulado entre as partes em razão de ausência da legitimidade 

da parte autora. Alega a requerida que à época do apagão a reclamada 

não era titular da unidade consumidora atingida. É o breve relatório. 

Decido. Em análise acurada dos autos, verifico juntada de acordo 

entabulado entre as partes à ref. 18, no qual consta expressamente que a 

assinatura do termo encerra qualquer pretensão quanto ao fato, bem 

como a desistência do prazo recursal. O art. 487 do CPC/2015prevê os 

casos de julgamento com resolução de mérito, entre eles, a homologação 

de transação, prevista no inciso III, alínea ?b?. Nesse sentido, sabe-se que 

a sentença que aprecia o mérito gera coisa julgada, nos termos do art. 503 

do CPC/2015: ?A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem 

força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.? 

Coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não 

cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. Desta feita, o 

acordo foi homologado em 04 de junho do corrente ano, em que consta 

expressamente a renúncia das partes ao prazo recursal, portanto, 

devidamente constituída a coisa julgada, sendo que, somente no dia 24 de 

agosto de 2016, o requerido postulou a anulação do acordo entabulado 

sob alegação de ilegitimidade ativa. Ainda que houvesse possibilidade da 

interposição de recurso, verifica-se a preclusão do direito da requerida, 

por consequência, não vislumbro qualquer instrumento viável ao 

procedimento dos juizados especiais, capaz de anular ou modificar o 

presente acordo homologado em juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido 

feito pela parte reclamada, bem como, deixo de intimar a parte autora para 

manifestação por não verificar remédio capaz de modificar a transação 

homologada. Intimem-se. Cumpra-se. Após expedição de alvará, 

Arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013367-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013367-92.2017.8.11.0028 REQUERENTE: VALDIR VOLPATO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VALDIR 

VOLPATO em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

através de sua advogada, juntou documento datado de 18/04/2017, 

manifestando pela desistência do processo, em razão de já ter processo 

anteriormente distribuído sob o n. 8012253-21.2017.811.0028 (Id 

8631531). Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 
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homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, à 

secretaria para as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018102-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN BACANI CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Em análise detida dos autos, verifica-se ausência de 

documento essencial ao deslinde da demanda. Dessa forma, nos termos 

do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para acostar aos autos 

comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Ademais, MANTENHO A DECISÃO que indeferiu a 

tutela antecipada ante a inexistência de inscrição em nome do reclamante, 

conforme comprovante em anexo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010434-20.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMELLY NAUANA MINETSUMA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010434-20.2015.8.11.0028 REQUERENTE: EMELLY NAUANA MINETSUMA 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de 

reclamação cível na qual objetiva a parte autora a condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes por 

dívida que alega ilegítima. Em sua contestação, a reclamada limita-se a 

aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, 

não tendo detectado o pagamento feito pela parte autora em seu sistema, 

a negativação foi lícita. Ressalto que apesar de citada, a parte autora 

deixou de comparecer em audiência de conciliação. 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 NCPC, 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). O Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. ” 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se de 

pessoa jurídica ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. ” Rejeito a 

preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que está se confunde 

com o mérito da demanda, momento em que será analisado 

oportunamente. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívida que não fez com a reclamada. Muito embora a 

parte ré não tenha comparecido em audiência, sofrendo a confissão ficta, 

ressalto que o réu informou em contestação apresentada a baixa da 

restrição antes que fosse proposta a presente reclamação. Com os 

documentos carreados pelas partes ficou demonstrado que, a 

negativação consultada pela parte autora em 15/08/2015 fora baixa cinco 

dias depois, 20/08/2015, tendo havido o ingresso da ação em 09/09/2015. 

Assim, em razão da inexistência de fato ensejando a aplicação de danos 

morais, deixo de concede-lo, entendendo que a mera cobrança não trouxe 

prejuízo de outra ordem a parte reclamante. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REVOGO a liminar outrora 

concedida, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 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, 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: 8018391-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

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: 

8018391-38.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE 

ARRUDA SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A VISTOS, A parte 

autora alega que está sofrendo cobrança indevida junto ao cartão de 

credito que possui com a instituição reclamada, afirmando que tais 

descontos têm onerado sua condição financeira, e que, não foram 

compras realizadas pelo mesmo. Em sua contestação, a reclamada afirma 

que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes, 

alegando que a demanda deve ser julgada totalmente improcedente. 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. A reclamada suscitou ainda a impossibilidade de que a 

parte autora goze dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, afasto a 

impugnação pretendida, uma vez que no âmbito dos juizados especiais 

não é necessário em primeira instancia o pagamento de custas 

processuais. Vencida a preliminar, passo, pois a análise do mérito. Pois 

bem, após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A 

reclamada juntou documentos que comprovam a contratação do serviço 

onde consta a parte autora como cliente solicitante, faturas de cobrança 

de cartão de credito, onde consta pagamento mínimos realizados pela 

parte autora, o que trouxe o aumento das parcelas de sua fatura de 

cartão de credito. Destarte, com razão a requerida, vez que, para retirar o 

nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, necessário será 

o devido pagamento da obrigação. No mais, por ser legitima a contratação 

pelas partes e, diante da inadimplência da autora, não pode agora neste 

juízo requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada 

teria lhe causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse 

modo, havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a 
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qual age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar suscitada e 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 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, 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: 8015853-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONILDO FALCAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (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: 

8015853-84.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE RONILDO FALCAO DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Trata-se de 

reclamação cível na qual objetiva a parte autora a condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em 

razão da não efetivação de 04 (quatro) depósitos realizados pelo Genro 

do autor em sua conta corrente. Em sua contestação, a reclamada 

limita-se a aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua parte, uma 

vez que, não tendo detectado o deposito, por estarem os envelopes 

vazios, portanto, não há que se falar em ensejo de danos morais e 

materiais. Ressalto que apesar de citada, a parte ré deixou de comparecer 

em audiência de conciliação. 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 NCPC, 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). O Enunciado 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. ” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20, cabe à parte reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser 

representada por preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afastaria a obrigação do 

comparecimento do demandado, salvo se for por motivo justificado. 

Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. ” Rejeito a preliminar de 

ausência de documento indispensável, uma vez os documentos 

apresentados pela parte autora são capazes de demonstrar a postulação 

pretendida. Resumidamente, aduz a parte reclamante que seu Genro 

realizou o deposito no dia 23/12/2015 de 04 (quatro) envelopes, três 

(2.011.780.257, 2.011.780.265 e 2.011.780.273) no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais) e o quatro no valor de R$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa 

reais). Muito embora a parte ré não tenha comparecido em audiência, 

sofrendo a confissão ficta, ressalto que o réu informou em contestação 

apresentada que os três envelopes encontrados foram apresentados 

vazios ao reclamante e seu filho, os quais não reconheceram as 

informações contidas. Portanto, não é somente porque afirma a parte 

reclamante a autenticidade dos depósitos por intermédio dos 

comprovantes acostados a exordial, que os mesmos de fato ocorreram. 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SISTEMA DE DEPÓSITO 

DE VALOR POR ENVELOPE. QUANTIA NÃO CREDITADA NA 

CONTA-CORRENTE DA AUTORA. ENVELOPE VAZIO. AUSÊNCIA DE 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA. A instituição financeira demonstrou não haver falhas em seu 

sistema de depósito de valor por envelope, estando o envelope vazio. 

DEVERES DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA. Cumpridos os deveres de 

informação e de segurança do banco. Indicação no extrato bancário de 

que o valor depositado estava bloqueado para conferência do conteúdo 

do envelope, bem como que o valor não tinha sido creditado na conta pelo 

motivo "envelope vazio". Extratos demonstram a não conclusão do 

depósito, seja porque apontam o valor como bloqueado, seja porque não 

se encontra computado no saldo total. Conduta da parte autora contribuiu 

para os danos alegados, vez que confirmou que não estava presente no 

momento do depósito do valor supostamente efetuado pelo comprador de 

seu veículo, tendo conferido juntamente com o comprador o saldo da sua 

conta, saldo este que estava sujeito à conferência do conteúdo do 

envelope. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70063604441, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 11/03/2015). (Grifei). Assim, em razão da 

inexistência de fato ensejando a aplicação de danos morais e materiais, 

deixo de concede-los, entendendo que não houve efetivo deposito em 

espécie, não passando de mero aborrecimento os fatos apresentados 

pelo autor. Cumpre salientar que o reclamante não se incumbiu do seu 

dever de provar o direito alegado, deixando de acostar provas capazes 

de comprovar as alegações feitas na inicial, sendo que o reclamado juntou 

os envelopes que haviam sido supostamente depositados, ainda lacrados 

e vazios, desconstituindo o dano alegado pelo autor. Diante do exposto, à 

vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código 

de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar 

suscitada e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. 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, 

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: 8010822-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

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: 

8010822-83.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 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 DE ANULAÇÃO DE ATO JURIDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL proposta por antonio 

marcos da silva, em desfavor de banco do brasil s/a, Cumpre observar 

que se trata obviamente de uma relação de consumo, devendo ser 

aplicados todos os institutos do Código de Defesa do Consumidor, dentre 

eles, principalmente, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade 

objetiva da empresa. Sustenta o requerente que é titular de conta corrente 

do banco requerido, que no inicio do ano de 2015 passou a ser 

descontado em sua conta valores que não foram autorizados, dessa 

forma sendo indevido. Que o banco somente cessou os descontos após 

decorrido 05 (cinco) meses. Postula a restituição dos valores 

descontados em sua conta corrente, devidamente corrigido 

monetariamente e a repetição do indébito em dobro, conforme disposição 
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do artigo 42 do CDC. Em resposta, o requerido não trouxe elemento de 

prova que exime a responsabilidade quanto aos valores descontados 

indevidamente na conta corrente sem a autorização do mesmo. Não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Alega não ser o responsável pelos descontos, 

porém deixou de demonstrar as provas de suas legações, tornando-as 

infundadas. Analisando os autos, bem como os extratos bancários 

apresentados pela parte requerente, verifica-se que houve cobrança 

indevida, pois não foi justificada pela parte requerida. Comprovado o 

desconto indevido, outra medida não há a não ser condenar a reclamada a 

restituir em dobro o valor pago indevidamente. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela cobrança indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e segurança nas relações contratuais entre os 

conveniados e correntistas. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar 

os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado nos 

descontos indevidos em sua conta bancária, o dano moral e nexo causal. 

Reputa-se 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. Ademais, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que nunca autorizou o referido 

desconto em sua conta corrente. Logo, demonstrada a conduta ilícita da 

parte requerida em efetuar cobrança por serviço não solicitado, a 

restituição dos valores lançados indevidamente e a indenização por dano 

moral, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do CPC, para: 

DETERMINAR a restituição para a parte reclamante do valor de R$ 920,64 

(novecentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) 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, CONDENAR a requerida a pagar a 

requerente à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017383-26.2016.8.11.0028
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Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

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: 

8017383-26.2016.8.11.0028 REQUERENTE: RITA DE CASSIA BORGES 

NOHAMA NUNES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório. Decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. A parte Autora ajuizou ação em desfavor da parte 

Reclamada, por ter no dia 06/06/2016 aguardado 3 horas e 49 minutos 

para ser atendida, que é superior ao prazo previsto na Lei Municipal 

1.352/2005. Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta 

ilícita ou injusta que venha a causar sentimento negativo em qualquer 

pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, 

dor etc. A Eg. Turma Recursal do Estado de MT passou a decidir que o 

simples fato de a pessoa ter permanecido na fila do banco aguardando 

para ser atendido, por tempo superior ao previsto na Lei Municipal, não 

gera dano moral “in re ipsa”, por não afetar a sua honra ou a sua 

honorabilidade. Assim, inexistindo prova nos autos da ocorrência de algum 

fato gerador do dano moral, durante o tempo permanecido na fila, além da 

simples espera para atendimento, por não se tratar de dano moral 

presumido, “in re ipsa”, o pedido deve ser julgado improcedente. Deve ser 

ressaltado que a parte autora não produziu qualquer prova neste 

processo, sequer mencionou, sobre a ocorrência de algum fato 

desabonador, além do tempo de espera em fila. A espera na fila do banco, 

embora gere incômodo, não pode ser considerada, por si só, lesão aos 

direitos personalíssimos do ser humano, até porque para se caracterizar o 

dano moral é necessário haver prova da intensidade dos malefícios, 

constrangimentos, ofensa a honra, durante o período de tempo em que a 

parte Reclamante aguardou para ser atendida. Eis como vem decidindo o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a respeito da 

demora de atendimento por instituição financeira. RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - FILA DE BANCO - EXCESSO DE TEMPO EM 

ESPERA NA FILA DO BANCO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS - EXIGÊNCIA DE PROVAS DE 

ABALO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima do limite 

legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, 

a responsabilização da Instituição Bancária por danos morais. Situação 

que não se enquadra na hipótese de dano moral in re ipsa e, portanto, 

exige comprovação dos danos morais, situação vexatória, humilhante ou 

violadora de direitos da personalidade.(RI 483/2014, DR. MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014) RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO 

BANCO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL – EXIGÊNCIA DE PROVAS DE ABALO 

MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O tempo de 

espera em fila de Banco por tempo acima do limite legalmente previsto 

(01h04min.), embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a 

responsabilização da Instituição Bancária por dano moral. Situação que 

não se enquadra na hipótese de dano moral “in re ipsa” e, portanto, exige 

comprovação do dano moral, situação vexatória, humilhante ou violadora 

de direitos da personalidade. Reforma da sentença para julgar 

improcedente a ação. (RI-00334130-06.2013.811.0001 – DR. JOÃO 

BOSCO SOARES DA SILVA – TURMA RECURSAL ÚNICA - Data do 

julgamento: 27/02/2015 – Publicado DJE 27/02/2015). O Colendo Superior 

Tribunal de Justiça também tem decidido no mesmo sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

POUCO TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO 

MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de 

banco não tem o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento 

perante terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo psicológico 

capaz de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero 

aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos 

morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no 

Ag 1422960 / SC – Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti – 4ª Turma – J. 

27.03.2012 – Publ. DJe 09.04.2012) Assim, a questão dos autos apenas 

configura mero desconforto, mágoa ou aborrecimento, sentimentos 

corriqueiros ocasionados pela vivência em sociedade. A rigor, para 

viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de prejuízos, a prova 

da existência do dano efetivamente configurado é pressuposto essencial 

e indispensável, o que implica concluir que somente danos diretos e 

efetivos que encontram no ordenamento jurídico suporte de 

ressarcimento, não se indenizando, por conseguinte, dano hipotético. A 

deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos ao 

reclamante, por si só, não configura dano moral indenizável por 

inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade, bem 

como por ausência de prejuízo. A rigor, não existe responsabilidade civil 

sem que haja dano, ou seja, prejuízo a ser suportado pela reclamante na 
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esfera moral. Permitir o ressarcimento de dano moral hipotético, nesta 

situação, é admitir, por outro lado, o enriquecimento sem causa, razão pela 

qual não assiste ao reclamante a pretensão de direito material postulada. 

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. 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. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon 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: 8018316-96.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018316-96.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CATARINA LUCIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 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 DÍVIDA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por CATARINA LUCIA DA SILVA, em desfavor de banco 

do brasil s/a. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte requerente. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que 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. 

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. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante 

sustenta, em síntese, que efetuou um parcelamento do débito do seu 

cartão de crédito, entrada de R$ 250,00 em 15/02/2016 e 2 x R$ 268,89 

para os meses subsequentes. Que desde a data do referido acordo até a 

quitação das parcelas o cartão permaneceu bloqueado. Que recebeu 

cobrança de valores não utilizados e ainda teve seu CPF negativado. A 

hipótese desafia a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, porquanto, a complexidade de atos que 

encerram as transações efetivadas por meio de cartão de débito/crédito 

bem como os mecanismos de controle que se estabelece entre os 

próprios fornecedores denotam que tais pessoas são as que detém 

condições técnicas adequadas para produzir as provas necessárias. 

Mesmo com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a reclamada 

não trouxe aos autos qualquer documento capaz de provar a legalidade 

da cobrança. Aliás, sequer impugnou especificamente, preferindo 

alegações genéricas e defesa indiretas, deixando até mesmo de contestar 

os pagamentos efetuados. Em que pese os comprovantes de pagamento 

acostados aos autos ter sido realizados em data posterior ao acordo 

formulado entre as partes (15/03 e 15/04), demonstra que houve o 

cumprimento, a quitação das parcelas com juros (14/04 e 11/05). Razão 

pela qual deve ser declarada a inexistência de débito referente aos 

valores discutidos nesta lide. Cumpre observar que se trata de uma 

relação de consumo, devendo ser aplicados todos os institutos do Código 

de Defesa do Consumidor, dentre eles, principalmente, a inversão do ônus 

da prova e a responsabilidade objetiva da empresa. Em resposta, o 

requerido não trouxe elemento de prova que exime a responsabilidade 

quanto aos valores descontados indevidamente na conta corrente sem a 

autorização do mesmo. Não demonstrou por meio de qualquer documento 

hábil a existência e exigibilidade da dívida. Analisando os autos, bem como 

os extratos bancários apresentados pela parte requerente, verifica-se 

que houve cobrança indevida, pois não foi justificada pela parte requerida. 

Comprovado a cobrança e a negativação indevido, outra medida não há a 

não ser condenar a reclamada a restituir em dobro o valor pago 

indevidamente. Reputa-se existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa 

da requerida por eventuais danos causados a requerente em razão da 

sua negligência. Pois a requerida efetuou a inserção do nome nos órgãos 

de proteção de crédito de valor que já havia sido pago. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. No entanto, a doutrina e jurisprudência ensinam que, 

em se tratando de dano moral puro não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa. Afere-se dos autos que a parte 

requerente possui outra negativação anterior a anotação em análise nos 

presentes autos. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver inscrição 

anterior e legítima, no extrato do SPC/SERASA acostado na inicial, consta 

inserido em 30/04/2016 - CEF, meses antes da inserção do débito da 

empresa ora requerida, o que por si só já justificaria a negativa de 

indenização, com fundamento no enunciado de súmula supracitado. Em 

acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja legítima, urge 

mencionar que passível de indenização é aquele dano consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desse modo, em decorrência da preexistência de 

inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral 

indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, para: DECLARAR a inexistência do 

referido débito da requerente no valor de R$ 374,31 (trezentos e setenta e 

quatro reais e trinta e um centavos) – contrato n. 88321676 – inserida em 

18/07/2016, bem como TORNAR definitiva a tutela deferida no Id 8598025, 

para a exclusão do nome da requerente no cadastro restritivo de órgãos 

de proteção ao crédito, somente do débito supracitado. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 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 Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011502-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANA FATIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011502-68.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROZANA FATIMA RIBEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

parte requerente, através de seu advogado, requer a desistência e a 

extinção do feito, em razão da UC já ter sido indenizada em outro 

processo. (Id 8527506) Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo 

único do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO, com as 

devidas baixas. 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: 8013071-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0013071-12.2017.811.0028 Polo Ativo: ANTONIO DE SOUZA BRANDÃO 

Polo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALMIRA 

ROSA PEREIRA DE JESUS em face de BANCO DO BRASIL S.A. A parte 

requerente, representado pelo seu advogado, juntou pedido de 

desistência da ação, (mov. 4). Nos termos do texto legal do artigo 200, 

parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PROJUDI. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014223-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONY PEDRO SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 14:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY MAX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 14:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA MARIA DE BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-05.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 

Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de 

aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016762-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DAS DORES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de março de 2018 as 15:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016934-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDERSON GOMES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 15:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015777-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 15:30h.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010664-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PINHO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 15:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011126-53.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ECILVANI VIGENCIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Intimem-se as partes para manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento. Transcorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se, após arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011126-53.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ECILVANI VIGENCIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Intimem-se as partes para manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento. Transcorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se, após arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERMENEGILDA PASCOA ALMEIDA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000199-45.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ERMENEGILDA PASCOA 

ALMEIDA DE BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 1. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos 

termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS 

PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e 

transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 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: 1000008-63.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 15:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-78.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA JOANA VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 16:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013849-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMBELINA SEBASTIANA BRUNO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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 juntada de petição de acordo. 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. Por consequência, CANCELO a audiência 

anteriormente aprazada. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Autorizo desde já expedição de alvará competente. Após, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 13382 Nr: 1483-91.2006.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atila Josias Correa de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jornal a Gazeta - Grafica e Editora Centro 

Oeste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dauto Barbosa Castro 

Passare - OAB:6199/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte executada, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

intimando do auto de penhora e de avaliação juntado nos autos as 

fls.346/354, nos termos do art. 652, § 1º do CPC, conforme despacho de 

fls. 344.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013367-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013367-92.2017.8.11.0028 REQUERENTE: VALDIR VOLPATO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VALDIR 

VOLPATO em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

através de sua advogada, juntou documento datado de 18/04/2017, 

manifestando pela desistência do processo, em razão de já ter processo 

anteriormente distribuído sob o n. 8012253-21.2017.811.0028 (Id 

8631531). Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, à 

secretaria para as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66442 Nr: 1896-59.2016.811.0059

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Getulio Romualdo dos Santos, Lurdes da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivan Costa Tavares vulgo "Nego", Sintia 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cárita Pereira Alves - 

OAB:10.531 - MT, JACKELINE SOUSA E SILVA CONDÃO MILHOMEM - 

OAB:21104/O, ROMILDO ALVES MATOS - OAB:MT 18173/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT, Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT, 

Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Vistos em correição.

Com o objetivo de resolver a demanda consensualmente, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 12h30min.

 Intimem-se .Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 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:

 (...) Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata Busca e 

Apreensão do veículo MARCA FIAT – MODELO PALIO FIRE ECONOMY – 

1.0 8V – ÁLCOOL E GASOLINA - COR PRATA – ANO/MODELO 2011/2012 

- CHASSI 9BD17164L5756270 – RENAVAM 0325658862 – PLACA 

NWO-0905, descrito no contrato de fls. 14/17.Deposite-o em mãos da 

pessoa a ser indicada pela parte autora, mediante termo de compromisso, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o estado de conservação do 

bem.Diante da manifestação da parte autora pelo desinteresse na 

realização de audiência de conciliação ou de mediação, bem como pela 

ausência de Centro Judiciário de Conciliação (CEJUSCs) nesta comarca, 

deixo de designar audiência prevista no art. 334 do NCPC.No prazo de 05 

dias, a parte requerida poderá 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.Cite-se a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 

15(quinze) dias contados da execução da liminar, fazendo constar que a 

não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC).Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10852 Nr: 1206-45.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Candido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguardem-se os autos o julgamento dos embargos de código 60011 

(virtual), que se encontra em apenso ao presente feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14289 Nr: 765-93.2009.811.0059

 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: Irene de Assis Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Compulsados os autos, verifico que assiste razão à parte autora, uma 

vez que, ao retornar os autos à primeira instância não foi expedido o 

competente RPV.

Assim sendo, defiro o pedido retro.

Expeça-se RPV dos valores devidos ao requerente.

 Com a vinda do pagamento, expeça-se o competente alvará para 

liquidação.

 Após, tornem conclusos para extinção.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90629 Nr: 9632-94.2017.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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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:

 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. 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, 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 17h00min, 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 –(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96916 Nr: 874-92.2018.811.0059

 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: WELKRA DA SILVA RIBAS DE NEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 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 o indeferimento administrativo do pedido, 

consoante decisão do STF em sede do Recurso Extraordinário (RE) 

631240, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94290 Nr: 11749-58.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMY PEREIRA DA SILVA ME, Waldemy 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 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.: 96592 Nr: 686-02.2018.811.0059

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izis Tania Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015, INDEFIRO, por ora, 

o pedido de tutela de urgência.Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se o 

banco requerido e intime-se a parte autora para a audiência de 

conciliação, a ser realizada no dia 14 de março de 2018, às 15horas 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo de 

15 dias para apresentação de contestação iniciará a partir da data da 

referida audiência (art. 335, I, do NCPC). Às providências para a 

realização da solenidade.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97001 Nr: 930-28.2018.811.0059

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NASCIMENTO DE ASSIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 14 de Março de 2018, às 15h30min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso).

 Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por 

meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes 

da audiência designada.

 Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus 

respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC.

 Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora 

designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor do Estado.

 O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos 

termos do art. 335 do NCPC.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97096 Nr: 997-90.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UAGNO PIRES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG, 
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CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão do distribuidor (ref. 02), nos termos dos 

artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por 

intermédio do advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, 

ambos do NCPC).

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71316 Nr: 4065-19.2016.811.0059

 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: Rhandell Bedim Louzada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nágila Cristiane Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.Condeno a parte 

autora em despesas, custas processuais e honorários de sucumbência, 

os quais arbitro equitativamente em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro 

no artigo 85, §8º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2102 Nr: 339-28.2002.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itiel Gomes Costa - OAB:21499 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ITIEL GOMES 

COSTA, para devolução dos autos nº 339-28.2002.811.0059, Protocolo 

2102, 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): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97032 Nr: 944-12.2018.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helder Bruno Marcelo Pinheiro, Thais dos Santos 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:16.691-A - MT

 Vistos em correição,

Nos termos do art. 914, § 1º do NCPC, determino o desentranhamento dos 

Embargos à Execução de ref. 30, devendo ser autuado em apartado e 

distribuído por dependência ao presente feito.

Considerando o recolhimento das custas processuais, bem como que não 

foram preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º do NCPC, indefiro o 

pedido para atribuir efeito suspensivo aos embargos.

 Nos termos do art. 920, inc. I do NCPC, manifeste-se a parte embargada 

em 15(quinze) dias.

 Decorrido o lapso temporal acima, apense à execução sob cód. 89716 e 

retornem conclusos para deliberação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18948 Nr: 2771-39.2010.811.0059

 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: Sebastião Pereira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46288 Nr: 2094-04.2013.811.0059

 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: Adriana da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A, NB 

AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT, Hérica Christiana Martins Cardoso - OAB:OAB-MT 

13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:10212, Wilson Sales - OAB:17.314, Wilson Sales Belchior - 

OAB:CE 17314

 Certifico para os devidos fins, que intimei via email o perito nomeado 

nestes autos, Sr. Paulo Geovany Liberal, da nomeação, enviando-lhe uma 

cópia da decisão proferida por este Juízo nestes autos supra, para 

conhecimento e providências. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97034 Nr: 946-79.2018.811.0059

 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: Dirceu Pinhatti Mendes, Maria Francisca Rasqueri 

Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Vistos em correição,

Nos termos do art. 676 do CPC/2015, determino o desentranhamento dos 

Embargos de Terceiros (ref. 123), devendo ser autuado em apartado e 

distribuído por dependência ao presente feito.

Na sequência, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15(quinze) dias (art. 679, CPC/2015).

Decorrido o prazo de resposta, intime-se o embargante para impugnação.

Após, retornem conclusos para deliberação.

Apense-se aos autos sob cód. 54647 e 56476.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97033 Nr: 945-94.2018.811.0059

 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: Dirceu Pinhatti Mendes, Maria Francisca Rasqueri 

Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Vistos em correição,

Nos termos do art. 676 do CPC/2015, determino o desentranhamento dos 

Embargos de Terceiros (ref. 123), devendo ser autuado em apartado e 

distribuído por dependência ao presente feito.

Na sequência, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15(quinze) dias (art. 679, CPC/2015).
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Decorrido o prazo de resposta, intime-se o embargante para impugnação.

Após, retornem conclusos para deliberação.

Apense-se aos autos sob cód. 54647 e 56476.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68039 Nr: 2429-18.2016.811.0059

 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: HÉBER RANGEL DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT, GUILHERME MINOZZO - OAB:17590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A, Paulo Roberto Canhete Diniz - OAB:MT 

13.239-A

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17948 Nr: 1792-77.2010.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gumercino Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 5244 Nr: 1232-48.2004.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves - 

OAB:8625-A, Ricardo Luiz da Mota Soares - OAB:9710-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Certifico para os devidos fins, que todas as cópias constantes nestes 

autos foram escaniadas para serem enviadas ao Departamento Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, sendo 

que os documentos que não acompanharam o Ofício 120/2018, é porque 

não consta neste processo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90036 Nr: 9321-06.2017.811.0059

 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: EJdS, PBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nos autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93935 Nr: 11516-61.2017.811.0059

 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: WAMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data, entrei em contato com a 

Comarca de Goiânia/GO e solicitei informações sobre o cumprimento da 

carta precatória enviada aquele Juízo, sendo informada pelo servidor 

daquela secretaria que o Oficial de Justiça ainda não devolveu o mandado, 

não sabendo se o requerido foi ou não intimado. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94018 Nr: 11556-43.2017.811.0059

 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: MDSDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data entrei em contato na 

Comarca de Juara/MT e fui informado que a carta precatória enviada para 

citação e intimação do requerido teve seu cumprimento NEGATIVO, sendo 

que quem mora no endereço fornecido é a irmã do requerido e que esta 

informou que seu irmão trabalha em fazendas da reigão de Juara/MT, não 

tendo endereço certo. Registro ainda, que a servidora informou que 

devolverá a carta precatória nesta data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94152 Nr: 11653-43.2017.811.0059

 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: FNDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data entrei em contato com a 

Segunda Vara da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO e fui informado 

que a cara precatória enviada para citação e intimação do requerido teve 

seu cumprimento NEGATIVO, sendo certificado pelo Oficial de Justiça que 

não teve tempo hábil para seu cumprimento. Registro ainda, que o servidor 

informou que irá providenciar a devolução da precatória. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94661 Nr: 11955-72.2017.811.0059

 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: TDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data entrei em contato com a 

Comarca de Querência/MT e fui informado que a carta precatória enviada 

para citação e intimação do requerido, teve seu cumprimento POSITIVO, 

sendo o requerido citado e intimado e que estará devolvendo a precatória 

o mais rápido possível. O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 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: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 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: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 Vistos.

Cumpra-se o determinado à fl. 47.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90317 Nr: 9478-76.2017.811.0059

 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: ASdSF, WFLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes acerca do teor da r. 

sentença a qual , HOMOLOGOU O ACORDO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, RESOLVO O 

MÉRITO DO PRESENTE PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75909 Nr: 448-17.2017.811.0059

 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: Divino de Assis, Sandra Silvestre da Silva Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de divórcio consensual, ajuizada por DIVINO DE ASSIS 

e SANDRA SILVESTRE DA SILVA ASSIS.

Na inicial, as partes aduziram serem casados pelo Regime de Comunhão 

Parcial de Bens desde 27/02/1998.

Registraram que inexistem bens a serem partilhados.

Aduziram que do enlace matrimonial adveio 01 (uma) filha, nascida em 

03/07/1999, a qual vive na companhia da genitora, sendo livre o direito de 

visitas do genitor.

No tocante aos alimentos, as partes dispensaram reciprocamente sua 

prestação. Tangente à filha menor, o genitor pagará alimentos no patamar 

de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, além de custear 50% 

(cinquenta por cento) das despesas diversas com a infante, como material 

escolar e médico.

Por fim, a cônjuge varoa externou seu desejo de retornar a utilizar o nome 

de solteira.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que 

é caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Determino que se oficie ao Cartório de Registro competente, para fins de 

averbação do divórcio junto ao Registro de Casamento de DIVINO DE 

ASSIS e SANDRA SILVESTRE DA SILVA ASSIS. Observando-se que a 

cônjuge varoa retornará a utilizar o nome de solteira.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61056 Nr: 3815-20.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bismarque Ribeiro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109730

 Aqui se tem ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com 

ação de repetição de indébito, cumulada com ação indenizatória por danos 

materiais e morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por 

BISMARQUE RIBEIRO DE ALMEIDA em face do BANCO BMG S/A.O 

requerente aduziu que a instituição financeira desconta mensalmente de 

seu benefício o valor de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta 

centavos), em razão de um empréstimo consignado, o qual não teria sido 

contratado.Recebida a inicial, foi deferido o pleito liminar para o fim de 

determinar que a instituição financeira se abstenha de descontar da conta 

do autor valores referente ao empréstimo aludido, bem como se abstenha 

de proceder qualquer negativação nos órgãos de restrição ao crédito, sob 

o risco de multa fixada, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Após, foi 

ofertada contestação e, por conseguinte, a respectiva réplica.É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Considerando que a presente 

demanda versa sobre relação de consumo, impositivo se faz a condução 

do feito em consonância com as regras consumeristas.Nesses termos, há 

que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o artigo 6º 

VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos 

autos não é daquelas em que a inversão do ônus da prova se dá "ope 

legis".E sendo aplicada a regra do artigo 6º VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova.Nesse contexto, se o autor alegou que, como cidadão e 

consumidor, foi surpreendido com o desconto da parcela em seu 

benefício, atribuindo o ato lesivo a uma sociedade empresária, há que se 

reconhecer que a parte mais preparada para produzir a prova seria a 

ré.Primeiro, porque o autor não poderia produzir prova quanto a fato 

negativo, configurando a chamada prova diabólica. Ou seja, se exigir do 

autor que ele prove que não contratou com a ré e que não é devedor 

perante ela, seria o mesmo que lhe fosse exigido provar o nada e não se 

pode provar o nada, o vazio, pois o nada e o vazio, concretamente, não 

existem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62540 Nr: 317-76.2016.811.0059

 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
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 PARTE AUTORA: JANETE CAMILA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a autora para adequar a petição 

contida na referência 54 aos termos estabelecidos no artigo 534 e 

seguintes do Código de Processo Civil, haja vista que o pagamento do 

benefício pleiteado nestes autos é realizado por meio de expedição de 

Requisição de Pequeno Valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75782 Nr: 366-83.2017.811.0059

 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: ADARCELENE MOREIRA FERREIRA

 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:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL 

e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito.Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios 

ao advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante 

da concessão dos benefícios da justiça gratuita.Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76954 Nr: 1100-34.2017.811.0059

 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: Nelza Ponte Siqueira de Lima

 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:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil e, via de consequência, declaro extinta a presente 

ação.Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita.Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 13115 Nr: 1628-83.2008.811.0059

 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: Valdeci Santana de Andrade, vulgo "Kung Fu"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Domingos Lazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alacir Candido Pereira Junior - 

OAB:11.732 - GO, Michelly Cristine da Silva Andrade - 

OAB:20910-E/GO, Sebastião de Bastos Gomes Filho - 

OAB:14769/GO, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078 - MT

 Não conheço a manifestação da parte autora, posta como folhas 225/226.

Isso porque, o pedido de reconsideração não apresentou qualquer 

inovação que autorize a revisão judicial, por este Juízo, da decisão. 

Veja-se que o mencionado inciso V do artigo 792 do Código de Processo 

Civil não pode ser lido como se autorizasse o Juiz a penhorar qualquer 

bem apontado pelo exequente. O mencionado dispositivo ainda estaria 

submetido ao seu "caput", que exige a demonstração da fraude à 

execução, sendo exatamente isso que foi exigido quando foi elaborada a 

decisão atacada.

Sendo assim, nada sendo requerido, arquivem-se os autos na condição 

de provisório.

 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 14 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.: 20187 Nr: 851-93.2011.811.0059

 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: Marlene Marinho de Sousa

 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 
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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 14 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.: 55656 Nr: 791-81.2015.811.0059

 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: Tereza Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Saúde de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, abra-se vista à 

parte apelada para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Apresentada resposta ou decorrido sem manifestação o prazo, deverá a 

Secretaria Judicial proceder com a imediata remessa dos autos à Superior 

Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57864 Nr: 2022-46.2015.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MENDES TAVARES - 

OAB:5686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 , JULGO PARCIALMENTE O PEDIDO CONTIDO NOS EMBARGOS, 

resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil para DEFINIR COMO VALOR DA EXECUÇÃO O 

MONTANTE APRESENTADO PELO EMBARGANTE EM SEUS 

CÁLCULOS.Por força do disposto no artigo 85, §14, do Código de 

Processo Civil, não aplico o instituto da compensação no que tange aos 

horários advocatícios, nesta senda condeno a embargada ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa 

atribuídas a estes Embargos, mas por ter gozado do benefício da 

gratuidade da justiça, a exigibilidade poderá ficar suspensa, nos termos do 

artigo 98, §3º, do CPC. No mais, traslade-se cópia desta decisão aos 

autos principais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60105 Nr: 3356-18.2015.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônia Rosa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 Ao apreciar os embargos à execução interpostos, este Juízo julgou 

procedente o pedido contido na exordial, para o fim de definir como valor 

da execução o montante apresentado pelo embargante em seus cálculos. 

Via de consequência, a parte embargada foi condenada ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, entrementes frisou-se que a cobrança 

destes ficaria suspensa em virtude da embargada estar sob o pálio da 

gratuidade judiciária.

Por conseguinte, o embargante manifestou-se nos autos, impugnando o 

benefício da justiça gratuita, aduzindo que a embargada receberá o valor 

de R$23.466,93 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e 

noventa e três centavos), razão pela qual poderá arcar com o ônus da 

sucumbência. Por causa disso, pediu também o cumprimento de sentença.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não conheço o pedido, porque a pretensão deverá ser apresentada nos 

autos principais, onde poderá ocorrer a discussão quanto ao poder 

econômico da embargada.

Certifique a Secretaria deste Juízo eventual ocorrência de trânsito em 

julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67663 Nr: 2249-02.2016.811.0059

 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: CNF - Administradora de Consórcios Nacional Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PEREIRA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido, para 

consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido 

nas mãos do autor e autorizar a venda extrajudicial do referido bem, 

devendo abater da dívida o montante resultante da venda ou, prosseguir 

nestes autos com a execução do remanescente, caso o valor obtido não 

seja suficiente para quitação.Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10% sobre o valor da causa, consoante o disposto do artigo 85, do Novo 

Código de Processo Civil.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89913 Nr: 9241-42.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AGUINALDO DOS SANTOS LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 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: Confresa-MT Zona 02

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58992 Nr: 2750-87.2015.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerisvaldo Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2750-87.2015.811.0059 (Código: 58992)

Ação de Cobrança por Prestação de Serviços, cumulada com Ação de 

Indenização por Danos Morais

Requerente: CERISVALDO SILVA DOS SANTOS

Requerido: PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se tem ação de cobrança por prestação de serviços, cumulada com 

ação por indenização por danos morais, ajuizada por Cerisvaldo Silva dos 

Santos em face de Paulo Sérgio Pereira da Silva.

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação.

Realizada a solenidade e tentada a conciliação, restou infrutífera a 

autocomposição.

Na sequência, o requerido apresentou contestação e documentos.

Por conseguinte, foi acostado aos autos um termo de acordo, por meio do 

qual a parte requerida se comprometeu a efetuar em favor da autora o 

pagamento no montante de R$7.000,00 (sete mil reais), a efetivar-se por 

meio de 02 (dois) cheques, sendo o primeiro à vista, no ato da assinatura 

do acordo, e o segundo por meio do cheque nº. 002314, a ser descontado 

em 23/04/2017.

O requerido reembolsará, ainda, a autora no valor de R$260,23 (duzentos 

e sessenta reais e vinte e três centavos), relativos a 50% das custas 

processuais pagas quando do ajuizamento da ação.

As partes transigiram, ainda, que cada uma arcará com os honorários de 

seus respectivos patronos.

Diante disso, requereram a homologação do acordo.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Estando satisfeitas as exigências legais, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, procedam-se às baixas e anotações legais e 

arquivem-se os presentes autos.

Custas processuais deverão ser pagas nos termos acordados.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41081 Nr: 808-25.2012.811.0059

 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: Embracon Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludmila Alves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 808-25.2012.811.0059 (Código: 41081)

Considerando que foi devidamente expedido o Alvará Judicial Eletrônico 

relativo aos valores atinentes à este feito, determino à Secretaria Judicial 

que certifique o trânsito em julgado da sentença proferida às folhas 57/59 

e, nada sendo requerido pelas partes, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das formalidades a anotações de 

praxe.

Porto Alegre do Norte/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79635 Nr: 2788-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisangela Junker Jardim Belle, Alexandre 

Belle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para providenciar a 

complementação da diligência, no valor de R$ 676,60 (seiscentos e 

setenta e seis reais e sessenta centavos), que deverá ser paga mediante 

g u i a  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial Steven Coronado para o recebimento dos 

valores

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52123 Nr: 1826-13.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando de Freitas Feitosa, Ricardo de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO DE TAL, Filiação: Rosana e 

Nelson, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ROUBO MAJORADO No dia 09/06/2014, por volta das 

20h05min, na Avenida Gaspar Dutra, nº 146, Setor Pavilhão, no município 

de Confresa – MT, os denunciados FERNANDO DE FREITAS FEITOSA e 

RICARDO DE TAL, em concurso de pessoas, mediante violência e grave 

ameaça, valendo-se do emprego de arma de fogo, subtraíram coisa móvel 

alheia para si, consistente no valor aproximado à R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais) em cheque; 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) em moeda 

corrente; 01 talão de cheques contendo 10 folhas e 03 aparelhos de 

celulares, pertencentes às vítimas ELZANI MARIA RODRIGEUES e 

RAIMUNDO MOREIRA BARROZO. Consta do caderno informativo, que no 

dia dos fatos, as vítimas encontravam-se em sua residência, quando 

foram surpreendidas com a presença dos denunciados, mascarados e 

usando luvas. Ato contínuo, os denunciados em posse de arma de fogo 

renderam as vítimas, e mediante ameaça, apontando a referida arma nas 

cabeças delas, anunciaram o roubo, exigindo do casal a chave do cofre. 

Não bastasse, agrediram a vítima Raimundo fisicamente, lhe causando as 

lesões descritas no laudo 2014/036, acostado à fl.48. Ademais, em poder 

da aludida chave, os denunciados subtraíram as quantias em dinheiro e 

cheques existentes no cofre, além dos objetos supramencionados. 

Posteriormente, ao perceberem a presença da polícia, empreenderam 

fuga. Todavia, após diligências, a Polícia Militar obteve êxito em capturar o 

denunciado Fernando. Em sede de Delegacia de Polícia Civil, Fernando 

confessou a prática delitiva, bem como, afirmou ter realizado o roubo em 

concurso com o denunciado Ricardo de Tal. Por fim, a vítima Raimundo 

reconheceu denunciado Fernando, como sendo o autor dos fatos 

praticados contra ele, como também, a arma utilizada na prática do crime. 

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia FERNANDO DE FREITAS FEITOSA e RICARDO DE TAL, pela 

prática das condutas capituladas no 157, § 2º, inciso I e II, do Código 

Penal.

Despacho: DecisãoTrata-se de ação penal instaurada para apurar a 

prática do crime previsto no 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal. Termo 

de exibição e apreensão acostado à fl. 13. Auto de exame de eficiência de 

arma de fogo anexado às fls. 15/16.É o breve relato.Decido. Dispõe o 

artigo 25 da Lei 10.826/03 que: “Art. 25. As armas de fogo apreendidas, 

após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não 

mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz 
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competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública 

ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.” O art. 1º, da 

Resolução 134/2011-CNJ, estabelece que "as armas de fogo e munições 

apreendidas nos autos submetidos ao Poder Judiciário deverão ser 

encaminhadas ao Comando do Exército, para destruição ou doação, nos 

termos previstos no art. 25 da Lei nº 10.826, de 2003, após a elaboração 

do respectivo laudo pericial, intimação das partes sobre o seu resultado e 

eventual notificação do proprietário de boa-fé para manifestação quanto 

ao interesse na restituição." Desse forma, tendo em vista o disposto na 

legislação supra, bem como considerandoo teor dos ofícios retro (ofícios 

n. 001/CMTJ/AMIO/2017 e 002/CMTJMT/2017), determino o perdimento do 

armamento apreendido e encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do art igo 25, do Estatuto do 

Desarmamento.Providencie-se o Gestor Geral o necessário para o 

encaminhamento das armas e munições apreendidas no presente feito 

para a Comarca Sede deste Polo, a fim de que sejam destinadas ao 

exército. Outrossim, defiro na íntegra o pedido ministerial de ref. 27, 

expeça-se edital de citação para o denunciado Ricardo de Tal e oficie-se 

ao Juízo de Cascalheira quanto ao retorno da missiva expedida à ref. 

06.Por fim, certifique-se dia em que o acusado Fernando de Freitas 

Feitosa foi colocado em liberdade. Ciência ao MPE. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexsandro Carvalho, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 06 de fevereiro de 2018

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93908 Nr: 11501-92.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Daniel Nascimento Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO FERREIRA DE MORAIS - 

OAB:22588/O

 Considerando o que foi certificado nos autos em data de 5/2/2018 

(referência 19), intime-se o advogado do réu para prestar 

esclarecimentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74214 Nr: 5320-12.2016.811.0059

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Flávio Rodrigues Correia, alcunha "Flavinho"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Autoridade Policial de São José do Xingu/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que estes autos pretendem discutir os fatos objetos do 

Inquérito Policial que estão em carca com o Ministério Público desde março 

de 2017, requisite-se os autos código 66511 àquele órgão.

Posteriormente, apensem-se estes aos autos código 66511, tornando 

ambos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80966 Nr: 3542-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materson Pereira Correia, FÁBIO RIBEIRO DA 

SILVA, ELIAS RAI BRETANHA MOREIRA, Valdemir Alves Brittes, Luciano 

Henrique da Silva, Rogerio Henrique da Silva, Jesuslanderson Ferreira 

Moreira, alcunha "Kila"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Moura Feitoza - 

OAB:MT 17816, JOSÉ RENATO DE MORAES - OAB:13330, LORRAN DE 

SOUZA SANTOS - OAB:22422/O, Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Considerando o teor da certidão retro, aguardem-se os autos em cartório 

o oferecimento de alegações finais pelos demais acusados.

Após, tornem conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94920 Nr: 12127-14.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alfredo Feresin de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz alfredo feresin de abreu 

- OAB:7241/DF

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 27 de fevereiro de 2018, às 13h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT 

com as informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96463 Nr: 597-76.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Oliveira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lázaro Gonçalves dos Reis 

Filho - OAB:44.826/GO

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 27 de fevereiro de 2018, às 15h00min, para 

cumprimento do ato deprecado.

Ressalta-se que deverá o Senhor Oficial de Justiça, no ato da diligência, 

advertir o intimando/citando para que compareça à audiência 

acompanhado de advogado.

Oficie-se ao Juízo Criminal da Comarca de Iporá/GO com as informações 

necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 004/2018-DF

O MMº Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto dos Gaúchos 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO, no uso de suas atribuições, 

considerando o contido no Provimento nº 6/2006, da Corregedoria-Geral 

Eleitoral, e no Provimento nº 10/2010, da Corregedoria Regional Eleitoral de 

Mato Grosso R/E/S/O/L/V/E:

Autorizar o cadastramento, junto à Corregedoria Regional Eleitoral do Mato 

Grosso, da Técnica Judiciária, matrícula nº 7312, DULCINEIA DOS 

SANTOS MORIMÃ e da Técnica Judiciária, matrícula nº 8256, VANIA 

CRISTINA MACHADO BLAU, para acesso ao Sistema de Informações 

Eleitorais - SIEL, visando à solicitação, via meio eletrônico, de informações 

constantes do cadastro eleitoral, mediante utilização de e-mail institucional 

e senha pessoal e intransferível, observado o sigilo dos dados e a estrita 

vinculação dos mesmos com as atividades funcionais desta (órgão).

Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Porto dos Gaúchos/MT, 07 de janeiro de 2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 620 de 709



Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 34783 Nr: 1044-24.2017.811.0019

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Giasante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 Vistos.

DEFIRO o pleito contido no petitório retro, determinando a exclusão da 

causídica em questão do sistema Apolo.

Arbitro em favor da mesma, pelos atos processuais até então praticados o 

importe de 2 (dois) URH's, conforme prevê a Tabela de Honorários da 

OAB.

Considerando que o processe se encontra suspenso, deixo, por ora, de 

nomear novo defensor dativo.

Expeça-se certidão.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27122 Nr: 1272-67.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nerinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelo sistema 

RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome da parte requerida, o qual deverá ser feito pela 

secretaria, e, em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, devendo 

ser, de logo, expedido mandado de penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida, objeto da presente ação, bem como a intimação do 

requerente para querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Por ora INDEFIRO o pedido de consulta por meio do sistema Infojud, 

mormente porque tal macanismo implica em quebra do sigilo fiscal, sendo, 

portanto, medida excepcional, o que ainda não é o caso.

Intimem-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.: 27654 Nr: 126-54.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLBrpDdLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido contido na petição 

retro para fim de determianar a expedição de mandado de penhora e 

avaliação em desfavor da pare executada, oportunidade em que o mesmo 

deverá ser intimado para no prazo de 15 dias impugnar a penhora.

Saliento que a opção pelo procedimento previsto no art. 528, § 8º do CPC 

implica em renúncia àquele previsto no § 3º do mesmo artigo, 

impossbilitando assim a decretação da prisão do devedor de alimentos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28459 Nr: 447-89.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Bertan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:103709/MG

 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 

instrutória, é necessário readequar a pauta de audiências, e por isso, 

redesigno a referida audiência para o dia 24 de abril de 2018, às 

15h00min.

Façam-se todas as intimações necessárias, expedindo-se carta 

precatória, se for o caso.

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.: 30405 Nr: 1231-66.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senira Maria Vedana Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos contidos na petição de Ref. 103, uma vez que nem 

mesmo houve a citação pessoal da parte executada até o momento, 

notadamente em virtude do não recolhimento pela parte exequente das 

despesas com a diligência do Oficial de Justiça.

Assim, intime-se a parte autora para que no prazo de 5 (cinco) dias 

promova a citação da parte executada sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39586 Nr: 51-44.2018.811.0019

 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: ARGNdOrpEGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdFFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine de Góis Conradi - 

OAB:22077-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito contido no petitório retro, determinando assim exclusão da 

causídica em questão do sistema Apolo.

Arbitro em favor da mesma, pelos atos processuais até então praticados o 

importe de 02 (dois) URH’s, conforme prevê a Tabela de Honorários da 

OAB.

Desde logo, NOMEIO para atuar como curador especial a Dra. Karine de 

Góis Conradi, inscrita na OAB/MT sob o n.º 22077-O, devendo a mesma 

ser habilitada no sistema Apolo para que receba futuras intimações no 

processo.

Expeça-se certidão de honorários.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 9023 Nr: 180-98.2008.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Amaral do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Fagundes - 

OAB:MT 8881-A, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Francesco Calheiro 

de Lima - OAB:1585108, Sávio Luis Oliveira Ramos - OAB:

 Processo n.º 180-98.2008.811.0019

 Código n.º 9023

Vara Única

Vistos.

À vista do requerimento acostado aos autos, desde já DETERMINO a 

expedição do competente Alvará Judicial para levantamento de valor.

Após, certificado nos autos o levantamento de valor, proceda-se ao 

imediato arquivamento do processo, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 11684 Nr: 629-85.2010.811.0019

 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: Jaira Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT, Luiz Carlos Carassa - OAB:4223-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 Processo n.º 629-85.2010.811.0019

 Código n.º 11684

Vara Única

Vistos.

À vista do requerimento acostado aos autos, desde já DETERMINO a 

expedição do competente Alvará Judicial para levantamento de valor.

Após, certificado nos autos o levantamento de valor, proceda-se ao 

imediato arquivamento do processo, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20823 Nr: 1096-93.2012.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezer Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8435/MT

 Processo nº. 1096-93.2012.811.0019

Código nº. 20823

Vara única

Vistos.

À vista da concessão de liminar nos autos do Habeas Corpus n.º 

1000641-61.2018.8.11.0000, que tramita perante a 2ª Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, suspendam-se os efeitos 

da sentença condenatória outrora proferida.

Na oportunidade, anexo aos autos inteiro teor da decisão liminar 

supramencionada.

Intime-se.

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 Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27391 Nr: 14-85.2016.811.0019

 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: Dorival de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto de Lazari "Espólio", João de Lazari 

"Espólio", Osvaldo de Lazari "Espólio", Manoel José de Souza, Maria 

Socorro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos verifico que já houve deferimento da 

gratuidade de justiça na decisão que recebeu a petição inicial, sendo 

despicienda nova análise de tal pedido, bem como a exigência de 

recolhimento de custas para cumprimento da carta precatória outrora 

expedida.

Sendo assim, DETERMINO à Secretaria a Vara que proceda à imediata 

remessa da missiva independentemente de pagamento de custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37281 Nr: 2202-17.2017.811.0019

 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: Lourdes Baptista da 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:

 Certifico que INTIMO a requerente na pessoa de seu advogado para 

manifestar-se no prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos. 

/git/.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37282 Nr: 2203-02.2017.811.0019

 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: Lourival Alves dos Santos

 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:

 INTIMO o requerente na pessoa de sua advogada para manifestar-se no 

prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos. /git/.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37283 Nr: 2204-84.2017.811.0019

 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: Maria Neide Alves Pereira Gomes

 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:

 Certifico que INTIMO a requerente na pessoa de seu advogado para 

manifestar no prazo legal acerca do Laudo médico juntado aos autos. /git/.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37453 Nr: 2277-56.2017.811.0019

 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: Maria Auricélia Silvestre da 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:

 INTIMO a requerente na pessoa de seu advogado para manifestar-se no 

prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos. /git/.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29346 Nr: 701-62.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelo sistema 

RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome da parte requerida, o qual deverá ser feito pela 

secretaria, e, em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, devendo 

ser, de logo, expedido mandado de penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida, objeto da presente ação, bem como a intimação do 

requerente para querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Por ora, INDEFIRO o pedido de consulta através do sistema Infojud, uma 

vez que tal mecanismo importa em quebra do sigilo fiscal da parte, sendo, 

portanto, medida excepcional, o que, por ora, não é o caso.

Intimem-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.: 31441 Nr: 1826-65.2016.811.0019

 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: Cosme Paulo Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Paulo Nogueira, Espólio de 

Joaninha da Rocha Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1826-65.2016.811.0019

Código n.º 31441

Vara Única

 Vistos.

Inicialmente, à vista do falecimento do Inventariante outrora nomeado, 

DEFIRO o pleito contido na petição retro para fim de nomear Damião Paulo 

Nogueira como novo inventariante, mediante assinatura do respectivo 

Termo de Compromisso a ser assinado no prazo de 5 (cinco) dias.

Ademais, DEFIRO ainda a expedição de Alvará do quinhão hereditário de 

cada herdeiro, sob a condição de prévia de comprovação do recolhimento 

do respectivo ITCM, a incidir sobre a quota-parte de cada sucessor, e 

ainda, reservando-se a cota-parte referente ao herdeiro Jorge Paulo 

Nogueira.

Por fim, quanto ao pleito de levantamento do montante de R$ 9.529,00 

(nove mil quinhentos e vinte e nove reais) em favor do herdeiro Damião 

Paulo Nogueira, tenho que também comporta deferimento. Isso porque, em 

que pese não haver prova nos autos acerca dos gastos despendidos com 

o funeral do herdeiro Cosme Paulo, nota-se que a causídica patrocinante 

do feito possui a procuração outorgada por todos os herdeiros, o que 

permite inferir que todos estão concordes com tal pleito.

Atente-se, no momento da expedição do Alvará, acerca da correta partilha 

entre os herdeiros do valor remanescente da quota-parte referente ao 

herdeiro morto Cosme Paulo, abatido o montante imputado ao herdeiro 

Damião, conforme acima estipulado.

Intime-se a Fazenda Pública por intermédio da PGE para que promova o 

cálculo do imposto incidente sobre as operações no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32461 Nr: 2382-67.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Licon de Laet - 

OAB:6200

 NOMEAÇÃO

Vistos.

Ante o teor da certidão retro e considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio o causídico(a) Dr. Abraão Lincon de Laet, 

inscrito na OAB/MT sob o n.º 6200-O, para patrocinar os interesses do 

Requerido, Valcir José de Seles, no prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 06 (seis) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Desde logo determino a exclusão do causídico outrora nomeado, 

mormente em virtude do declínio da nomeação de justificativa razoável.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 35494 Nr: 1357-82.2017.811.0019

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoaldo Gabrecht Boeque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia dos Santos Gabrecht Boeque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT, Maria Carla Rezende Figueiredo - OAB:22269-0

 Vistos.

DEFIRO o pleito contido no petitório retro, determinando assim exclusão da 

causídica em questão do sistema Apolo.

Arbitro em favor da mesma, pelos atos processuais até então praticados o 

importe de 2,5 (dois e meio) URHs, conforme prevê a Tabela de Honorários 

da OAB.

Desde logo, NOMEIO para atuar como curadora especial da parte 

requerida a Dra. Joselaine Silva dos Santos, inscrita na OAB/MT sob o n.º 

23765, devendo a mesma ser habilitada no sistema Apolo para que receba 

futuras intimações no processo.

Expeça-se certidão de honorários.

Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 35590 Nr: 1404-56.2017.811.0019

 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: MMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 Vistos.

À vista do pleito justificado de redesignação de audiência, acolho a 

pretensão autoral e, nesta oportunidade, REDESIGNO a audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 25/04/2018 às 13h30min.

Intimem-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.: 37280 Nr: 2201-32.2017.811.0019

 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: Maria de Lourdes Abreu 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:

 INTIMO a requerente na pessoa de sua advogada para manifestar-se no 

prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38511 Nr: 2800-68.2017.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Diego Garroso Hillesheim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubia Camila de Souza Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre José Diogo 

Garroso Hillesheim e Rúbia Camila de Souza Gomes – Ref. 39 – com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39401 Nr: 3199-97.2017.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Maria de Jesus, Anderson Locatelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Augusto Lippi 

Garbin - OAB:79.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que uma vez que a Guia apresentada refere-se à Complemento 

de Custas e Taxas e não Diligência da Oficiala de Justiça, portanto INTIMO 

novamente o exequente na pessoa de seu advogado para que 

providencie o recolhimento da diligência da Oficiala de Justiça e para tanto, 

o mesmo deve acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no 

ícone "Diligência->Emissão de Guia de

Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente ao 

endereço selecionar “centro” de Porto dos Gaúchos-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 7571 Nr: 730-64.2006.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Mecânica Krieger Ltda-ME, Manfried 

Krieger, Edeltraut Krieger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

Souza. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B, Valdecir Grossklaus Campinas - OAB:10019/MT

 INTIMO os executados na pessoa de seus advogados para fim de 

cumprimento do disposto no art. 841, "caput", do Código de Processo Civil, 

no prazo legal. /git/.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 31791 Nr: 2030-12.2016.811.0019

 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: Canopus Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu dos Reis Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Conforme se depreende da leitura minuciosa dos autos, verifico que as 

várias tentativas de citação da parte executada não obtiveram êxito.

 Em razão disto, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores 

da citação por edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil. 

Deste modo, DEFIRO a citação por edital em nome da parte executada, 

com prazo de 30 (trinta) dias.

Após o esgotamento do prazo do edital sem que o executado responda a 

ação, ou sem comparecer ao processo, nomeio, desde já, o advogado 

Toni Fernandes Sanches, OAB/MT 19529-O, como curador especial do 

executado, devendo ser intimado a apresentar defesa no prazo legal, 

conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do novo Código de Processo Civil, 

arbitrando em favor do causídico nomeado, a título de honorários 

advocatícios, o importe de 04 (quatro) URH, conforme Tabela de 

Honorários da OAB – Seccional Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32939 Nr: 198-07.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Junior Celestino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e no mérito DOU-LHES PROVIMENTO para suprir a omissão apontada, para 

fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

devidos ao Dr. Agnaldo Valdir Pires, OAB/MT 10.999-A, em razão de sua 
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nomeação pelo juízo para atuar como defensor dativo do réu Jonathan 

Junior Celestino, diante da inexistência de Defensoria Pública na Comarca 

de Porto dos Gaúchos. Arbitro seus honorários no valor proporcional de 

09 (nove) URHs, conforme já fixado em decisão de ref. 21. Expeça-se 

certidão de honorários.Os demais termos da sentença devem permanecer 

incólumes.Publique-se.Intimem-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.: 35410 Nr: 1321-40.2017.811.0019

 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: Claudionor Zeferino de Lima

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a CLAUDIONOR 

ZEFERINO DE LIMA, benefício de amparo social à pessoa portadora de 

deficiência nos termos do artigo 20 da Lei 8.742/93, art. 128 da Lei 

8.213/91, na base de um salário mínimo mensal, com efeitos retroativos à 

data do indeferimento administrativo (NB: 515.086.792-2), em 

06/10/2016.Outrossim, CONCEDO ao autor, TUTELA ANTECIPADA, 

DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) 

dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), no montante total de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais[...].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Porto dos 

Gaúchos/MT, 07 de fevereiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38090 Nr: 2590-17.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi Emerson Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15090/MT, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968

 Vistos.

Considerando a tempestividade do recurso devidamente certificada à Ref. 

56, recebo-o para processamento.

Com efeito, nos termos do art. 588 do CPP, faça-se vista dos autos ao 

recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de 2 (dois) dias.

 Apresentadas as contrarrazões ou não, cerifique-se e voltem os autos 

conclusos para sustentação ou reforma da decisão recorrida, nos termos 

do art. 589, do CPP.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39173 Nr: 3089-98.2017.811.0019

 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: Jose Rodrigues da Costa, Doralice Maria Domingos de 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine de Góis Conradi - 

OAB:22077-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos verifico que já houve prestação do 

provimento jurisdicional nos autos, de modo que a sentença outrora 

proferida transitou em julgado, fazendo assim coisa julgada material. Neste 

passo, dispõe o art. 485, § 5º do Código de Processo Civil que a "a 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença".

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de desistência.

 Por outro lado, diante da não fixação dos honorários devidos à nobre 

advogada nomeada, condeno o Estado de Mato Grosso e fixo seus 

honorários em 05 (cinco) URHs, conforme tabela da OAB/MT. Expeça-se 

certidão de honorários.

Não havendo interesse das partes em promover o prosseguimento do 

feito, determino o seu imediato arquivamento, com as anotações e baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141689 Nr: 3492-73.2017.811.0017

 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: Jacir Maria Marques Esteves

 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:

 AUTOS ID N° 141689

Decisão.

Vistos em correição.

Trata-se de ação que visa a concessão de benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade proposta em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), estando as partes devidamente qualificadas nos 

autos.

À derradeira requereu concessão de assistência judiciária gratuita.

Acostou documentos.

 Vieram os autos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

 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 aos artigos 98 e 99, §3.º do CPC.

Cite-se o requerido, mediante remessa dos autos, para querendo 

apresentar resposta no prazo legal, com as advertências legais.

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.: 141979 Nr: 125-07.2018.811.0017

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volvo Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Alves Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 141979

Vistos em correição, etc.

 A Lei nº 13.043 publicada em 13 de novembro de 2014, em seu artigo 

101, alterou o Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, realizando 

mudanças consideráveis no procedimento aplicado as obrigações 

contratuais garantidas mediante alienação judiciária, as quais este Juízo 

passa a aplicar.
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O artigo 3º do Decreto-Lei no 911/1969 passa a vigorar com o seguinte 

texto: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada 

a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”.

O § 12º do artigo 3º do mesmo Decreto-lei citado no artigo supra e também 

alterado pela nova lei, preceitua que "A parte interessada poderá requerer 

diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à 

sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da 

tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da 

petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que 

concedeu a busca e apreensão do veículo”.

 Em razão do exposto, e considerando que os requisitos da presente 

petição foram cumpridos de forma satisfatória, merece ser acolhida a 

pretensão do autor.

De antemão, DETERMINO ao Sr. Gestor da Secretaria para que constate a 

autenticidade da decisão judicial que autorizou a liminar nos autos 

principais, por meio de encaminhamento de Ofício em caráter de urgência.

Uma vez constatada a autenticidade da mesma, EXPEÇA-SE Mandado de 

Busca e Apreensão do veículo descrito às fls. 02v e 04, no endereço 

constante às fls. 02.

Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em sendo necessário, de 

acordo com o que prevê o artigo 212, §2° do Código Processo Civil e 

requisitar reforço policial, arrombamento.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 05 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40536 Nr: 1141-35.2014.811.0017

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debhora Aline de Melo Beghini, Henrique de Melo 

Beghini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Beghini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Rafael de Morais Cardoso 

- OAB:92.985-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, pelo livre convencimento que formo, ACOLHO a Exceção 

de Incompetência e, por conseguinte, declino da competência para uma 

das Varas de Família e Sucessões de Monte Sião/MG.Deixo de condenar o 

excepto no pagamento das despesas judicial e honorário advocatício por 

incabíveis em exceção de incompetência.Decorrido o prazo recursal, 

encaminhem-se os autos à Comarca de Monte Sião/MG.Traslade-se cópia 

desta decisão aos autos principais, certificando-se. independentemente 

de nova determinação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São Félix do Araguaia – MT, 06 de fevereiro de 2018.JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139639 Nr: 2224-81.2017.811.0017

 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 Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 139639

 Sentença

 Vistos em Correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de veículo oferecido como 

garantia em alienação fiduciária.

 Pelo extraído dos autos (fl.31), o Requerente informa que as partes 

compuseram amigavelmente, tendo o Requerido quitado sua obrigação 

referente ao bem objeto desta lide, ou seja, satisfez integralmente o 

pagamento contido no contrato objurgado.

 Assim, a parte autora manifestou o seu desinteresse no prosseguimento 

do feito, diante da quitação integral do débito pelo requerido.

 Portanto, o acolhimento do pedido de desistência é medida que se impõe.

 Dispositivo

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Proceda às eventuais baixas de restrições do veículo, com a imediata 

devolução do mandado de busca e apreensão.

Paga as custas, fica autorizado o desentranhamento dos documentos e 

remetam-se na sequência os autos ao arquivo com as cautelas de praxe, 

procedendo-se às baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 São Félix do Araguaia - MT, 06 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141360 Nr: 3295-21.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRM, TOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos.º 141360 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). 

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, conforme artigo 178, II, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.São 

Félix do Araguaia/MT, 05/02/2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza 

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141394 Nr: 3325-56.2017.811.0017

 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: EODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 141394 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 
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Conciliação e Mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para 

oportunizar lhes a conciliação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessár io .Às  prov idênc ias .São  Fé l i x  do  Aragua ia /MT, 

06/02/2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134090 Nr: 864-48.2016.811.0017

 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: MPRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Bernardino - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 atuar no presente, nos termos do 

artigo 178, II, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

São Félix do Araguaia/MT, 06/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135879 Nr: 2100-35.2016.811.0017

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentileza Alves Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 110 da Lei 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar a Retificação 

do Registro Civil da autora, devendo nele constar Gentileza Alves de 

Carvalho, bem como a retificação de seu Registro de Casamento, nos 

termos da retificação de seu Registro de Nascimento, observada a 

mudança no nome da autora em razão de seu casamento.Após o trânsito 

em julgado da sentença, expeça-se mandado de RETIFICAÇÃO aos 

Cartórios de Registro Civil onde foram expedidas a certidão de nascimento 

e casamento da requerente, observando-se o teor do § 5° do artigo 109 

da Lei n.° 6.015/73, intime-se a requerente a comparecer em cartório para 

entrega dos documentos originais, mediante cópia e certidão de entrega 

de documento nos autos.Em seguida, arquivem-se os autos, 

observando-se as formalidades de estilo.Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.Às providências.São Félix do Araguaia - MT, 29 

de janeiro de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141934 Nr: 104-31.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. D. Marinho Comércio, Vanderlei Dias 

Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 141934

Vistos em correição, etc.

I - Cite-se na forma requerida a parte devedora para, em 05 (cinco) dias, 

pagar o débito ou nomear bens à penhora, na forma da Lei Nº. 6.830/80 

(LEF), sob pena de constrição judicial. Caso venha desacompanhado de 

peças indispensáveis para o cumprimento da citação intimem-se o 

exequente para que instrua no prazo legal.

II - Caso volte negativa a correspondência, intime-se o Exequente para se 

manifestar.

III - Não havendo pagamento nem nomeação de bens, desde que citado o 

executado, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

IV - Para pronto pagamento fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito.

V - Devidamente citado e o devedor solicitar o cálculo, encaminhe-se os 

autos ao contador para elaboração da conta e, efetuando o preparo das 

custas e/ou principal, manifeste-se o credor em 05 (cinco) dias.

VI - Se forem oferecidos bens à penhora, no prazo legal, diga a parte 

exequente, em 05 (cinco) dias, e, caso concorde com o bem indicado, 

faça prova a parte executada da propriedade da coisa dada em garantia. 

No caso de haver discordância, indique outros bens sobre os quais possa 

recair a constrição judicial e expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação e/ou de arresto.

VII - Não sendo opostos embargos, ao cálculo do débito.

VIII - Efetivada esta, lavre-se auto e intime-se a parte executada para, 

querendo, opor embargos, em 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.

IX - Sendo opostos embargos, voltem conclusos desde logo.

X - Intimações e diligências necessárias.

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.: 142047 Nr: 178-85.2018.811.0017

 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: Raimunda Nacimento de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão.Vistos em correição.Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Pedido de Pedido de Antecipação de Liminar da Tutela Obrigacional 

Cumulada c/c Danos Materias e Morais por Raimunda Nascimento de 

Souza em desfavor do Estado de Mato Grosso.Preliminarmente, pugna a 

autora pela concessão da anulação dos trechos de boletim pessoal da 

parte autora. Todavia, útil se faz o analise do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Pois bem. 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 
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prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.Embora a parte autora tenha pleiteado o 

benefício não trouxe aos autos qualquer princípio de prova da alegada 

ausência de recursos. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, 

da CF e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas 

declarações de imposto de renda e/ou outro documento que seja útil e 

hábil para comprovação da necessidade da Assistência Judiciária 

Gratuita. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, 

conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob 

pena de cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do 

processo sem resolução de mérito.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.São Félix do Araguaia/MT, 06/02/2018.Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33414 Nr: 2129-61.2011.811.0017

 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: Antônio Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odalir Malacarne, Nikolai Berestov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Marciliane Guerra da Silva - OAB:15011-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A, Assis Brasil Boranga Escobar - OAB:9357-B

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45852 Nr: 1904-02.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loraci de Tal, Nubio de Tal, Lora de Tal, Carlos 

de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45848 Nr: 1900-62.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Tal, Rose de Tal, Russo de Tal, 

Fernando de Tal, André de Tal, Murilo de Tal, Jane de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45851 Nr: 1903-17.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zé Alves de Tal, Manoel de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45857 Nr: 1909-24.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josinho de Tal, Eduardo de Tal, Jessé de Tal, 

Suzi de Tal, Cláudio de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 
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processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45858 Nr: 1910-09.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber de Tal, Edinho de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45859 Nr: 1911-91.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nubio de Tal, Bigode de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45853 Nr: 1905-84.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45864 Nr: 1916-16.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45856 Nr: 1908-39.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo de Tal, Zezão de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.
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JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45850 Nr: 1902-32.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45860 Nr: 1912-76.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Tal, Valden de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45867 Nr: 1919-68.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliomar de Tal, Andreia de Tal, India de Tal, 

Suzi de Tal, Edinho de Tal, Welinho de Tal, Arnaldo de Tal, Aurora de Tal, 

Nubio de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45854 Nr: 1906-69.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaudem de Tal, Maria de Tal, Edna de Tal, 

Lopes de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45846 Nr: 1898-92.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia de Tal, Eliomar de Tal, India de Tal, 

Francisco de Tal, Suzi de Tal, Edinho de Tal, Welinho de Tal, Arnaldo de 

Tal, Aurora de Tal, Nubio de Tal, Janaina de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45861 Nr: 1913-61.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean de Tal, Lora de Tal, Yara de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45865 Nr: 1917-98.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens de Tal, Arnaldo de Tal, Simone de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45866 Nr: 1918-83.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanoel de Tal, Maria de Tal, Magno de Tal, 

Joaquim de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45845 Nr: 1897-10.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno de Tal, Loraci de Tal, Diana de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45847 Nr: 1899-77.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano de Tal, Altamiro de Tal, Lico de Tal, 

Jeremias de Tal, Mara de Tal, Rosa de Tal, Julião de Tal, Souza de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45855 Nr: 1907-54.2015.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon de Tal, Mariano de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45862 Nr: 1914-46.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45863 Nr: 1915-31.2015.811.0017

 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: Nikolai Berestov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanoel de Tal, Maria de Tal, Magno de Tal, 

Joaquim de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135512 Nr: 1857-91.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Fonseca Portugal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 135512

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, datada de setembro de 2016, intime-se a parte 

Exequente para promova a atualização do débito da executada, 

voltando-me imediatamente conclusos na sequência, para fins de 

pesquisa junto ao sistema conveniado.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 31 de Janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133522 Nr: 462-64.2016.811.0017

 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: Cassiele de Almeida Keiber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de pensão por morte a 

autora CASSIELE DE ALMEIDA KEIBER, no valor de 01 (um) salário mínimo 

nacional, inclusive 13º e, a 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 como o dia do 

requerimento administrativo do benefício.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 

ordemem 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, 05 de fevereiro de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18345 Nr: 1308-28.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abimael Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Trindade - 

OAB:2202/GO

 Intimação do advogado do réu, para no prazo de 10(dez) dias, juntar aos 

autos, o original do atestado médico de fl 376, uma vez não estar legível o 

nome do médico subscritor do documento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21116 Nr: 2020-81.2010.811.0017

 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: Suelene Pereira dos Reis

 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:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV 

e VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que a 

autora é beneficiário da Justiça Gratuita.Cumpra-se. P.R.I. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.São Félix do Araguaia - MT, 05 de fevereiro de 2018.Janaína 

Cristina de AlmeidaJuíza Substituta.

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº. 03/2018/CA

A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini – MM. 

Juíza de Direito desta Comarca de Porto Esperidião Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

I- Exonerar, com efeitos a partir desta data (07/02/2018), o servidor Alain 

Adriano Franco dos Santos, do cargo de Assessor de Gabinete II;

II - Publique-se, Registre-se remetendo cópias à Egrégia Corregedoria 

Geral da Justiça, informando ainda o departamento de Recursos Humanos 

e Departamento de Pagamento Pessoal do Tribunal de Justiça e a Divisão 

de Atos e Portarias do TJMT.

Porto Esperidião – MT, 07 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58355 Nr: 19631-27.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Fernandes da Silva - 

OAB:14.111, THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13.676

 Diante do exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de BENEDITO 

PEREIRA MARQUES, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do Código de 

Processo Penal.Ciência desta decisão ao Ministério Público e à Autoridade 

Policial.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 06 fevereiro de 

2018.Lílian Bartolazzi Laurindo BianchiniJuíza de DireitoJosé Eduardo 

MarianoJuiz de DireitoJean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18827 Nr: 624-40.2011.811.0080

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICSSON GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Francisco Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos em correição.

O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Na espécie, falecido o réu, a parte autora foi intimada para que 

promovesse a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, 

se for o caso, dos herdeiros, conforme fl. 161.

Assim, o caso é mesmo de EXTINÇÃO, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não há custas ou honorários advocatícios pendentes.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14844 Nr: 811-53.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemar Gerson Knutzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:143641/SP, ADRIANO GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:262325/SP, DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - OAB:113.590, Gabriela 

Bernardes Neves - OAB:20680/DF, Marcus Vinicius Glerian - 

OAB:12112/MT

 Vistos em correição.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes (fls. 421/422).

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13537 Nr: 673-23.2007.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angélica Joana Stein & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PIZZOLIO ALTHMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ricardo Gomes - 

OAB:126.759, Margareth Miessi Caires Gomes - OAB:127083

 Vistos em correição.

Trata-se de embargos de declaração requerendo a condenação do 

embargado ao pagamento dos honorários advocatícios na forma

do §3º do art. 20 c/c. o art. 258 do Código de Processo Civil c/c. §2º do 

art. 85, do NCPC, no mínimo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa e do proveito econômico, nos termos da petição de fls. 132/136.

A parte embargada foi intimada para manifestação, mas optou pelo 

silêncio.

Vieram conclusos.

O princípio da sucumbência, basilar no sistema processual civil, 

encontra-se centrado no preceptivo da causalidade, segundo o qual 

aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as 

despesas dele decorrentes.

Constatada a extinção do feito por abandono da causa, deve recair sobre 

aquele que a propôs as despesas processuais e os honorários 
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advocatícios, o que decorre de regra legal cogente.

Tendo em vista a expressa previsão legal no sentido do cabimento da 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios, é de se acolher o 

pedido, sanando a omissão da sentença, fixando-se os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, para 

que faça constar do dispositivo da sentença de fls. 127/129 a 

condenação da parte autora em 10% do valor da causa, a título de 

honorários advocatícios.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17604 Nr: 794-46.2010.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Erthal Sehn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

- OAB:3608-B, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - OAB:17224/RS

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18109 Nr: 1298-52.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Dell Osbel, JOSE REZENDE DA SILVA, 

NILVA AUXILIADORA REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Rodrigues Wanbier - 

OAB:7.295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leila Galle Ebeling - 

OAB:8556

 Vistos em correição.

Arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19102 Nr: 898-04.2011.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OdSD, OKdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B, Rerison Rodrigo Babora - OAB:9.578-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença em que são partes as pessoas 

acima identificadas, tendo havido pagamento do débito pela parte 

executada, o que impõe a extinção do processo em face da quitação da 

dívida.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC: Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; (...). O art. 925 do mesmo diploma legal, por sua 

vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença”.

É o caso dos autos.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela parte executada, 

conforme noticia a parte exequente e a prova colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Não há custas ou honorários advocatícios pendentes.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

O Alvará de levantamento de valores já foi assinado, devendo a parte 

aguardar o expediente bancário.

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias e anotações de estilo 

(procedendo-se às baixas, eventualmente, necessárias, expedindo-se o 

necessário.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16952 Nr: 137-07.2010.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR ASTOR COSTA, JOÃO SEGMUNDO COSTA, 

Marino Jose Kuhn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B, SERGIO 

HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14.081/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A/MT, Sandro 

Pissini Espíndola - OAB:6.817/MS

 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.: 17372 Nr: 560-64.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nada sendo requerido em 10 dias, retornem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17678 Nr: 868-03.2010.811.0080

 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: Calmen Maria Canci

 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:

 Vistos em correição.

Considerando-se a concordância expressa da parte executada (fl. 124 

verso), HOMOLOGO os cálculos apresentados, determinando a expedição 

de RPV em favor da parte requerente.

Após a confecção, ciência ao INSS dos espelhos.

Às providências.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30247 Nr: 179-85.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A. STULP EMPREENDIMENTOS E FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA FERREIRA DA SILVA, José Lazaro 

Ribeiro Sobral, DIVINO CARLOS BATISTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para prosseguir em 10 dias.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30465 Nr: 443-05.2012.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Luana Franciscon-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT, Priscilla Bastos Tomaz - OAB:8.659/MT, Wilson 

Roberto de Souza Moraes - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para indicar bens penhoráveis, no prazo de 

10 dias.

Aguardar decurso de prazo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33197 Nr: 476-24.2014.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SOFIRES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Cumpra-se conforme determinação retro (fls. 58/59), procedendo o 

Gestor Judiciário a conversão da Ação de Busca e Apreensão em 

Cumprimento de Sentença.

Após, intime-se a parte autora para manifestação e prosseguimento no 

feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47625 Nr: 1384-76.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARZINOTI IZUMITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 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 citação, 

penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54948 Nr: 484-59.2018.811.0080

 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): ESPÓLIO DE MILTON ARAÚJO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino que o (a) (s) autor (a) (s) emende (m) a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 

do Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do 

Novo CPC), visto que não formulou pedido de assistência judiciária 

gratuita, tampouco procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas.

Aguarde-se a manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34224 Nr: 1246-17.2014.811.0080

 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: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 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.: 53298 Nr: 4354-49.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Zonta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a gratuidade. Postergo o pedido liminar para momento posterior à 

oitiva da parte embargada.

Recebo os embargos em razão do cumprimento de todos os pressupostos 

legais.

Intime-se a Fazenda Pública para apresentar impugnação, no prazo de 30 

dias.

Com a vinda, intime-se a parte embargante para se manifestar em 15 dias.

Por fim, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53400 Nr: 4409-97.2017.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Jose Huther

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME - 

"TELEXFREEINC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Emende a inicial para se manifestar sobre a competência de cumprimento 

de sentença.

Aguardar decurso de prazo: 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53401 Nr: 4410-82.2017.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Gustavo Jose Huther

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME - 

"TELEXFREEINC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Emende a inicial para se manifestar sobre a competência de cumprimento 

de sentença.

Aguardar decurso de prazo: 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54269 Nr: 171-98.2018.811.0080

 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: ALTAIR JUNGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54323 Nr: 212-65.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GUSTAVO GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ STAUB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

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 (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54362 Nr: 231-71.2018.811.0080

 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: Neuri Nilson Mendes Sonza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54418 Nr: 277-60.2018.811.0080

 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): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

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 (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54597 Nr: 349-47.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO PEREIRA, SUELI APARECIDA GOZZO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE PEREIRA BORGES 

MARDEGAN - OAB:180282/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se, conforme deprecado. Após, devolva-se com baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54743 Nr: 384-07.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAIO HENRIQUE TEIXEIRA LOPES MATTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ANTONIO MATTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ponderando as alegações de pobreza, DEFIRO A GRATUIDADE. Anote-se.

Intime-se o executado para que, no prazo de 3 (dias) dias, efetue o 

pagamento da quantia descrita na petição inicial, sob pena de decretação 

da sua prisão civil e da adoção das demais medidas legalmente cabíveis.

Intime-se o representante do Ministério Público para, na condição de 

"custos legis", intervir e acompanhar o presente, até o seu final, sob pena 

de nulidade, ex vi dos artigos 176, 178 e 179, todos do novo Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54755 Nr: 392-81.2018.811.0080

 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: Creusa Coslope

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

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.: 54817 Nr: 419-64.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ZENLUCAS DA SILVA, RICARDO ALVES 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALIA PEREZ MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC - item 2.14.2, determina que as custas 

processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas ao final, excetuando-se os 

casos previstos em lei.

 Diante do exposto, indefiro o pedido, devendo a parte autora recolher os 

valores necessários, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 CPC).

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54873 Nr: 457-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VERONA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELAINE FREITAG WELKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DANIEL ERCEGO - 

OAB:85151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se, conforme deprecado. Após, devolva-se com baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54877 Nr: 460-31.2018.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação que designo para o dia 02 de abril de 2018, às 

13:00 hs (Horário de Mato Grosso).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54887 Nr: 469-90.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se, conforme deprecado. Após, devolva-se com baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55078 Nr: 507-05.2018.811.0080

 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: Erivan Bezerra Lins
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46212 Nr: 744-73.2017.811.0080

 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: DAGILDO RODRIGUES MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS SOARES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, uma vez 

que todos os procuradores foram cadastrados, impulsiono estes autos 

para intimar as partes, via DJE, para que se manifestem nos autos, no 

prazo comum de 05 dias, conforme Decisão de ref. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54750 Nr: 389-29.2018.811.0080

 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: Divina Cleia Balbina D Abadia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

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.: 54763 Nr: 398-88.2018.811.0080

 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: Transportadora Vale da Serra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BALZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TAUIL ADOLFO - 

OAB:8208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54953 Nr: 485-44.2018.811.0080

 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: JRDO, EDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, KETTY NEY BIANCA HOLANDA AIRES - OAB:19386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a gratuidade. Anote-se.

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.

 Não há honorários advocatícios pendentes.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

A parte autora se manifestou expressamente sobre a ausência de 

interesse em expedição de formal de partilha.

Portanto, arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52900 Nr: 4091-17.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton da Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Trata-se de ação penal em que move o Ministério Público em face de 

Welton da Silva de Oliveira por ter praticado, em tese, os delitos previstos 

nos artigos 129, parágrafo 9º, e art. 147, ambos do Código Penal.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade em relação ao 

delito do art. 174 do Código Penal, em decorrência da prescrição penal, 

bem como requereu a continuidade do processo em relação ao delito do 

art. 129, parágrafo 9º, do Código Penal.

Vieram os autos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

COM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA:

É caso de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva. Vejamos.
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Levando-se em conta a pena em abstrato para o crime em comento ocorre 

em tese a prescrição em 03 anos nos termos do art. 109, inciso VI, do 

Código Penal.

Sendo assim, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva do 

delito em tela.

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal e na manifestação Ministerial, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do autor do fato Welton da Silva de Oliveira, já qualificado nos autos, COM 

RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 147 (ameaça), em decorrência da 

prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, IV, do Código 

Penal.

Determino o prosseguimento dos autos em relação ao delito do art. 129, 

parágrafo 9º, do Código Penal. Providencie a Secretaria a retificação no 

sistema Apolo.

Com relação aos demais pedidos constantes da cota ministerial (item 1, 3 e 

4) de fls. 172/174, defiro-os. Expeça-se o necessário.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55173 Nr: 536-55.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AUGUSTO BORSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO GUSKOV, PALUFERINA KALUGIN 

GUSKOV, NICOLAU GUSKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 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.: 17532 Nr: 722-59.2010.811.0080

 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: Leni Camilo do Nascimento Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13274 Nr: 381-38.2007.811.0080

 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: Felix Nascimento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15074 Nr: 1039-28.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16955 Nr: 140-59.2010.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO ZATT FALABRETTI, ODOLINO JORGE 

GRELLMANN, Reinaldo Vicente Becker, Roberto Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B, Sérgio 

Henrique K. Kobayashi - OAB:6180/MT, SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123/PR

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17479 Nr: 669-78.2010.811.0080

 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: Ademar da Silva Lima

 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 
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PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35511 Nr: 346-97.2015.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J CONTE CHOPERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CANO DE ANDRADE - 

OAB:137187/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Expedição de ofício PENDENTE (localização do imóvel). Após, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 13274 Nr: 381-38.2007.811.0080

 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: Felix Nascimento da Silva

 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 do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes, através de seus Advogados, do retorno dos autos da 

Segunda Instância, visando que requeiram o que de direito no prazo de 10 

dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13288 Nr: 402-14.2007.811.0080

 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: Sueli Moraes Arend

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13290 Nr: 404-81.2007.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA MARTINS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13454 Nr: 590-07.2007.811.0080

 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: EUGENIO JOSÉ D SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15353 Nr: 1322-51.2008.811.0080

 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: Aloisio Norberto Hahn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17282 Nr: 4170-40.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Lico Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32566 Nr: 1336-59.2013.811.0080

 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: Sanção Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32888 Nr: 187-91.2014.811.0080

 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: TERESINHA SOARES ANHAYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30139 Nr: 49-95.2012.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONDINA MARIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38849 Nr: 96-30.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK VIEIRA DE SOUZA, MARIA SALETE DA 

SILVA LIMA, ROSELI FERNANDES, Florencio Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que se manifeste nos autos requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40716 Nr: 791-81.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A. STULP EMPREENDIMENTOS E FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRALHERIA BRASIL LTDA - ME, ALCIDES 

JANUARIO DE SOUZA NETO, EDMILSON ARAUJO FERREIRA, FABIANA 

ARAUJO DE MORAIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu Patrono, para que 

providencie o recolhimento do valor da diligência da Sra. Oficial de Justiça, 

que deverão ser recolhidos 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 o cumprimento do mandado de 

Execução.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32913 Nr: 1365-15.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeverson de Almeida e Silva 

- OAB:OAB/GO 25.824

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 
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impulsiono o presente feito para INTIMAR o defensor do reeducando para 

informar nos autos o endereço atual do reeducando para fins de 

prosseguimento do cumprimento da pena imposta, sob pena de possível 

regressão, tudo conforme despacho e parecer do Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20040 Nr: 1362-65.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar o cálculo das parcelas incontroversas para a expedição 

dos respectivos RPVs, no prazo de 05(cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41041 Nr: 526-82.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RABELO 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): DIEGO RABELO DA SILVA, Cpf: 

05969671100, Rg: 27171671, Filiação: Alaides Rabelo da Silva e Roseni 

dos Santos Silva, data de nascimento: 02/04/1996, brasileiro(a), natural de 

Canarana-MT, solteiro(a), pintor, Telefone 66 9638 2966. 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: Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no 

dia 19 de março de 2016, por volta das 22h05min, na Avenida Padre João 

Bosco, no estabelecimento denominado “Bar O Local”, no centro desta 

cidade, o denunciado transportava e trazia consigo para fins de tráfico, 

uma porção da droga conhecida como maconha que pesou 11,719 gramas 

(a respeito, conferir o termo de exibição e apreensão de fls. 14 e o laudo 

pericial de fls. 24/26), sem autorização, quando foi surpreendido e preso 

por policiais militares. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia DIEGO 

RABELO DA SILVA como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. 

Requer-se seja cumprida a providência do artigo 55 da Lei 11.343/06 

(citação e notificação para oferecimento de defesa prévia por escrito, no 

prazo de 10 dias), recebendo-se, após, a presente, procedendo-se, no 

mais, nos termos dos artigos 56 e seguintes da lei antes mencionada (Lei 

11.343/06), ouvindo-se as testemunhas do rol abaixo.

Despacho: Vistos em correição. Defiro o pedido ministerial de ref. 27. 

Cumpra-se, expedindo-se o edital de citação, nos termos do artigo 361 do 

CPP. 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, Felipe Rabaioli Ramos, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 07 de fevereiro de 2018

Thiago Afonso Carolo Teichmann Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53056 Nr: 215-23.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vergílio Nunes, Glênia Ferreira da Hora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à recente prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, mantendo 

a decisão que decretou sua prisão preventiva. Certifique-se o Gestor 

Judiciário acerca do cumprimento da carta precatória expedida com a 

finalidade de citar o réu. Intimem-se. Ciência ao MPE. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53053 Nr: 212-68.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA ANDRADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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. Certifique-se a Secretaria do 

Juízo acerca do cumprimento da carta precatória expedida com a 

finalidade de citar o acusado pessoalmente. Ciência ao MPE. Cumpra-se. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40443 Nr: 294-70.2016.811.0079

 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: JOSÉ MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte autora para 

prosseguir no feito em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Felipe 

Rabaioli Ramos - Gestor Administrativo 3 - Matrícula nº. 32.524

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14403 Nr: 737-36.2007.811.0079

 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: MANOEL CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, CARLOS APARECIDO DE ARAÚJO - OAB:44.094 - 

SP, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.
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 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14507 Nr: 837-88.2007.811.0079

 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: ELAINE RODRIGUES SILVERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, KISLEU GONÇALVES FERREIRA - OAB:21666, 

Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19454 Nr: 779-80.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDAIANE TAVEIRA DA SILVA, Maria Cláudia Taveira 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20886 Nr: 513-59.2011.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 
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(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20887 Nr: 514-44.2011.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVA VIEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31515 Nr: 1651-27.2012.811.0079

 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: IRENE FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14154 Nr: 486-18.2007.811.0079

 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: Vitalino Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14286 Nr: 620-45.2007.811.0079

 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: Deuci de Toledo Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14298 Nr: 633-44.2007.811.0079

 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: José Augusto Felipe da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 
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Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14509 Nr: 841-28.2007.811.0079

 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: DIVINO EUFRÁSIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KISLEU GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:21666, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32136 Nr: 587-45.2013.811.0079

 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: CLEONICE GAMARA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34446 Nr: 1209-90.2014.811.0079

 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: Valdir Miranda Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 
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inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34604 Nr: 1352-79.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Eustaquio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35737 Nr: 2361-76.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16202 Nr: 894-72.2008.811.0079

 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: MARILENE LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.
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 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16521 Nr: 1219-47.2008.811.0079

 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: Valdir Miranda Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16541 Nr: 1238-53.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EULZIMAR PEREIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.
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Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19046 Nr: 368-37.2010.811.0079

 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: RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19368 Nr: 693-12.2010.811.0079

 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: GERCIMAR ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19373 Nr: 698-34.2010.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 
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local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19683 Nr: 1005-85.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19693 Nr: 1015-32.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE RIBEIRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20642 Nr: 269-33.2011.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 
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nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30435 Nr: 339-16.2012.811.0079

 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: RAYANE PEREIRA DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30547 Nr: 448-30.2012.811.0079

 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: ADELCINO MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.
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Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30556 Nr: 457-89.2012.811.0079

 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: BENEDITO ALVES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30770 Nr: 673-50.2012.811.0079

 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: EVA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30776 Nr: 679-57.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROCHA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 
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local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30778 Nr: 681-27.2012.811.0079

 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: VALTER LUZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, DINISYI CARVALHO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30858 Nr: 805-10.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16854 Nr: 1551-14.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRIVAN LACERDA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.Considerando-se a prioridade do feito, bem como a 

lentidão para a realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação 

anteriormente realizada. 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30859 Nr: 806-92.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIEL ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30862 Nr: 809-47.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BERCI PARENTE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30866 Nr: 813-84.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 
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Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31097 Nr: 1155-95.2012.811.0079

 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: DORACI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSE BENTO DE RESENDE - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31180 Nr: 1252-95.2012.811.0079

 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: RAIMUNDO PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31410 Nr: 1535-21.2012.811.0079

 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: ROSILDA NUNES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31893 Nr: 353-63.2013.811.0079

 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: DEUSELINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32286 Nr: 740-78.2013.811.0079

 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: Dalila Medeiros Lima Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.
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 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33206 Nr: 35-46.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Duarte Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33411 Nr: 216-47.2014.811.0079

 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: Josafá Cunha da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34381 Nr: 1145-80.2014.811.0079

 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: RUBENS CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:OAB/MT 14.326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 
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nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34480 Nr: 1239-28.2014.811.0079

 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: Ana Badia Pereira Soares Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:17880-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34542 Nr: 1295-61.2014.811.0079

 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: SUZANA SKIERZINSKI, MARIA SALETE ARRUDA 

SKIERZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.
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Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34620 Nr: 1366-63.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34720 Nr: 1460-11.2014.811.0079

 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: Marciel Firmino Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:OAB/MT 14.326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34914 Nr: 1627-28.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE INACIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:MT 18.2987 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 
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dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34975 Nr: 1678-39.2014.811.0079

 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: Manoel Messias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35052 Nr: 1749-41.2014.811.0079

 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: Melquides Ferreira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35054 Nr: 1751-11.2014.811.0079

 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: José da Cunha Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.
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 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35604 Nr: 2244-85.2014.811.0079

 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: Francisco de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35605 Nr: 2245-70.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.
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Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35606 Nr: 2246-55.2014.811.0079

 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: Amaurizete Abreu Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35607 Nr: 2247-40.2014.811.0079

 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: Meirani Pereira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35666 Nr: 2300-21.2014.811.0079

 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: Elizabeth Veríssimo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 
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dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35731 Nr: 2355-69.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coraci da Costa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53875 Nr: 663-93.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Francisco de Souza, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEVANIR JOSE MORBI - 

OAB:167125/SP

 Vistos em correição.

Em cumprimento ao ato deprecado, designo audiência para o dia 21 de 

março de 2018, às 14h (horário de Mato Grosso).

 Expeça-se o necessário.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38321 Nr: 19-08.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euza Correa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo n.º 19-08.2016.811.0052 – Código: 38321

VISTOS EM CORREIÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

EUZA CORREA DOS SANTOS condenada, pela prática do crime descrito 

no art. 342, §1º, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Realizado o cálculo da pena (ref. 7), tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 11), 

como a defesa (ref. 26) manifestaram-se pela homologação do cálculo.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Diante da apresentação do cálculo de pena da recuperanda EUZA 

CORREA DOS SANTOS (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 06 de março de 2018, às 17 

horas.

1- INTIME-SE EUZA CORREA DOS SANTOS da designação de audiência, 

devendo o Senhor Oficial de Justiça, ao cumprir o ato, CERTIFICAR se a 

reeducanda possui condições financeiras de constituir advogado.

2- Caso não possua condições para a contratação, desde já NOMEIO 

como Defensor Dativo o Dr. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT n. 

22398/0, 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 Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36510 Nr: 585-88.2015.811.0052

 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: Sharewood do Brasil Reflorestadora LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luiza Rezende Geraldo, Guilherme Guido 

Geraldo Junior, Lilian Rezende Geraldo Barros, Lélia Rezende Geraldo, 

Ricardo Medeiros Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADYSON SA FLORO - 
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OAB:OAB/MT 17.518/O, Wilber Norio Ohara - OAB:OAB/MT 8..261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Maria Borges 

Nascimento - OAB:138.452 OAB/MG, MARCELO OLIVEIRA BARCELOS 

FILHO - OAB:111939

 ...Em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste acerca dos 

embargos (ref. 92), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36510 Nr: 585-88.2015.811.0052

 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: Sharewood do Brasil Reflorestadora LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luiza Rezende Geraldo, Guilherme Guido 

Geraldo Junior, Lilian Rezende Geraldo Barros, Lélia Rezende Geraldo, 

Ricardo Medeiros Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADYSON SA FLORO - 

OAB:OAB/MT 17.518/O, Wilber Norio Ohara - OAB:OAB/MT 8..261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Maria Borges 

Nascimento - OAB:138.452 OAB/MG, MARCELO OLIVEIRA BARCELOS 

FILHO - OAB:111939

 ...Por oportuno, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos, nos 

termos do art. 487, I do CPC, e condeno seus autores ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à contraposição, conforme os 

parâmetros do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando o pedido de suspensão da execução de título 

extrajudicial indicada à ref.29, registre-se que a referida demanda (autos 

sob o n. 252-39.2015.811.0052) foi extinta sem resolução de seu mérito 

ante o não recolhimento das custas judiciais consoante se extrai de 

consulta ao sistema Apolo, pelo que INDEFIRO o pedido de suspensão e 

consequente, conexão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46347 Nr: 1592-60.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusivan Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Código nº: 46347

VISTOS EM CORREIÇÃO

Cuida-se de executivo de pena de DEUSIVAN FERNANDES DA SILVA, 

condenado pela prática do crime descrito no art. 155, “caput”, do Código 

Penal, a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) 

dias multa.

 À ref. 10 foi juntado o relatório de frequência escolar do reeducando.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugnou pelo 

reconhecimento da REMIÇÃO e, consequentemente, realização de novo 

cálculo de pena.

À ref. 17, juntou nova guia de execução penal, referente à condenação no 

processo de código 41333.

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, o artigo 126, § 1º, inciso II, da LEP, com a redação dada pela lei 

nº 12.433/2011, assim disciplina:

Art. 126 – “O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena.

§ 1º - A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

 I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - 

atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou 

superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 

3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011).

(...)”.

Nesta medida, preceitua a súmula 341 do STJ:

“A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do 

tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto”

Assim, analisando os documentos apresentados nos autos, constato que 

o condenado teve uma carga horária de 301 (trezentos e uma) horas de 

estudos em 2017.

Calculados, pois, à razão de 1 (um) dia a cada 12 (doze) horas de estudo, 

segundo o supra citado artigo 126, § 1°, inciso !I da Lei de Execução Penal, 

com a redação dada pela Lei nº 12.433/2011, constato que a reeducando 

possui direito à remição de 25 dias do total de sua pena, consoante 

legislação invocada.

Posto isso, e sem maiores delongas:

1- RECONHEÇO O DIREITO À REMIÇÃO ao reeducandDEUSIVAN 

FERNANDES DA SILVA, referente ano de 2017, DESCONTANDO DE SUA 

PENA 25 (VINTE E CINCO) DIAS, EM RAZÃO DAS HORAS DE ESTUDO, 

com fulcro no artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execução Penal, com a 

redação dada pela Lei nº 12.433/2011.

2- ALERTE-SE que, nos termos do artigo 127, da LEP, com a redação dada 

pela lei n.º 12.433/2011, “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 

1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, 

recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”, 

devendo ser o reeducando INTIMADO da relação dos dias remidos (artigo 

129, § 2º, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 12.433/2011) para 

autocontrole e responsabilidade.

3- Ante a informação constante à ref. 11, NOMEIO como Defensor Dativo o 

Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como 

advogado nesta execução, 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. 

Ressalte-se que os honorários advocatícios serão fixados no curso da 

execução criminal, de acordo com o trabalho efetuado.

4- Proceda-se a unificação desta Guia de Execução Penal com a Guia 

juntada à ref. 17, EFETUANDO NOVO CÁLCULO DA PENA, já levando-se 

em consideração os dias remidos aqui reconhecido.

 5- Após, INTIMEM-SE as partes para, prazo de cinco (05) dias, 

manifestarem-se quanto ao novo cálculo.

6- Após, tornem os autos CONCLUSOS para as providências pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47246 Nr: 2574-61.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Silvestre da Silva, Leandro da Silva 

Salazar, Wanderson Miranda da Costa, Michel Cáceres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT, Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:21711, 

Paulo Castro da Silva - OAB:OAB/MT 18.158

 .Portanto, inegável a presença dos pressupostos do art. 312 e dos 

requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os 

quais, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de 

autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, instrução 

criminal e aplicação da lei penal, consubstanciada, no caso em exame, NA 

PROBABILIDADE DE CONTUMÁCIA E DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA, 

ADMITEM A DECRETAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.Desta 

feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, inclusive 

verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente fática 

desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE 

CUSTÓDIA do acusado tal como foi lançada.CIÊNCIA ao MPE e à 

Defesa.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41804 Nr: 1862-08.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Aparecido de Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo nº 1862-08.2016.811.0052 – Código 41804
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Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outroza aprazada para o dia 20 de FEVEREIRO DE 

2018, que se realizará às 13H00MIN, devendo as partes serem intimadas 

nos termos da última decisão exarada.

 Ademais, compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, 

estava patrocinando os interesses do réu, porém, no dia 01.09.2017, 

houve SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Pois bem. Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa 

estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por 

defesa técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal do acusado para constituir 

advogado, ou, em não tendo condições, manifestar seu desejo de ser 

patrocinado por defensor dativo, devendo o Sr. Meirinho certificar.

 Declarando o réu não ter condições financeiras para constituir causídico, 

NOMEIO, desde já, como defensor dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS, OAB/MT n. 21378, 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 CF/88.

 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 com 

URGÊNCIA para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do réu.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13310 Nr: 1152-95.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Evangelista dos Santos

 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 requerente para informar nos autos, o n da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35959 Nr: 378-89.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Cirino Cavalcante Felipe, Dilson Fermino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:18038 MT

 Processo nº. 378-89.2015.811.0052 – Código nº 35959

Vistos etc.,

Apresentada as Respostas à Acusação (Refs. 13 e 15), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do Código de 

Processo Penal.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 15 

DE MAIO DE 2017, ÀS 13H00MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório dos 

acusados.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45099 Nr: 1459-05.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1459-05.2017.811.0052 – Código 45099

Vistos em correição.

Defiro “in totum” o requerimento formulado pelo MPE à Ref. 38, pelo que 

DETERMINO seja intimado o nobre defensor dativo para que, atento ao rito, 

se manifeste sobre os itens “d” e “e” às fls. 02/07.

 INTIME-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46715 Nr: 2268-92.2017.811.0052

 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: Ericsom Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Por oportuno e considerando que a DPE encontra-se com o seu 

expediente suspenso, nos termos da Portaria n. 779/2017, INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora para que, no prazo legal, compareça à 

Secretaria de Vara e preste informações acerca da possibilidade ou não 

de constituição um patrono e acaso negativo, desde já, NOMEIO o patrono 

dativo CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB/MT 21.373, para que atuem 

como advogados nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto 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, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Na toada do parecer ministerial à ref. 9, DETERMINO, que o requerente 

junte aos autos certidões cíveis e criminais expedidas pelas Justiças 

Federal, Estadual e Trabalhista, além de certidões de todos os Cartórios de 

Protestos desta Comarca, bem assim contratos/cadastros e quaisquer 

outros documentos que demonstrem que o requerente é conhecido como 

Ericson Silveira.

No mais, considero o requerimento de audiência como uma medida 

despicienda, sendo necessária para a comprovação apenas as 

documentações acostadas nos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-19.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MOACI BARBOSA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 7 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 
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Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

MT0015715S A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/03/2018 Hora: 10:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000032-19.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

33.241,74; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-38.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA BASSOLI SCORALICK (REQUERIDO)

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO GOMES GONCALVES OAB - MG0139135A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 7 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/03/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000033-38.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

19.505,70; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-38.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA BASSOLI SCORALICK (REQUERIDO)

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO GOMES GONCALVES OAB - MG0139135A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1000033-38.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

19.505,70; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte REQUERENTE: APARECIDA PEREIRA 

BEZERRA Parte REQUERIDO: LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA 

BELA VISTA LTDA - ME, ANA LUIZA BASSOLI SCORALICK RIO BRANCO, 

7 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: LABORATORIO E 

DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo 

acima indicado, para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/03/2018 Hora: 

08:00 , 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, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 36131 Nr: 449-91.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dialencar Monteiro Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Visto e bem examinado. Considerando o dever de prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite - art. 5º, LXXIV da 

CRFB/88 - e que o advogado que regularmente cumpre esse munus tem o 

direito de ser remunerado pelo trabalho realizado - art. 22, § 1º, da Lei n. 

8.906/94 -, uma vez que é inconcebível que o Estado, na medida em que 

não implementou adequadamente o serviço de Defensoria Pública, pois na 

ausência da que atende o local não há substituto, se locuplete do trabalho 

alheio, foram arbitrados honorários devidos ao profissional pelo Estado de 

Mato Grosso, atento ao disposto no item 1.12.4 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007 – OAB/MT -, no equivalente a 

1 (um) URH convertidos na data da decisão de nomeação. EXPEÇA 

certidão para permitir o pagamento/execução do crédito, diante da 

conclusão dos serviços de advocacia. Em que pese manifestação da 

defesa, os fatos alegados deverão ser provados durante a instrução e 

por presente a justa causa para o processamento, recebo a denúncia pela 

suposta prática do crime do art. 147 do CP, tendo por ofendido/vítima 

Ricardo Antônio da Silva. Passo à instrução. A representante do Ministério 

Público insistiu na oitiva do ofendido Ricardo Antônio da Silva, pugnando 

por vista para apresentar novo endereço, o que DEFIRO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43443 Nr: 559-22.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Kuster de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 “Vistos. Defiro o pedido e concedo o prazo de cinco dias para 

apresentação de memoriais escritos na forma sucessiva, primeiro para a 

acusação e seguida para a defesa. Após, volte-me CONCLUSOS.. Saem 

os presentes intimados”.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 18935 Nr: 66-57.2007.811.0032
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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: Jacira Ferreira Tessarolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walwin Hiroshi Taguchi, Hospital Amparo - 

Associação Municipal da Proteção de Assistência de R. Oeste, Marcos de 

Moraes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antonio Siqueira Campos 

- OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Luiz Taques Oliveira - 

OAB:OAB/MT 13.152, Christiane de Carvalho Burity - 

OAB:MT/1123-B, DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - OAB:10777/O, Pedro 

Ovelar - OAB:6270

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar as partes, para manifestar sobre a 

carta precatoria juntada aos autos (fls. 1570/1581), bem como requerer o 

que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 18233 Nr: 1068-96.2006.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lemes do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto de Almeida Gil - 

OAB:7154

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007 CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar o advogado do réu DR 

ROBERTO DE ALMEIDA GIL, da audiência DE INSTRUÇÃO na Comarca de 

Cuiabá na Oitava Vara Criminal - Processo código 404728, a realizar-se 

dia 01/03/2018 as 15:15h para o qual fica Vossa Senhoria deidamente 

intimado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23946 Nr: 1034-19.2009.811.0032

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisnalva Deniza Ojeda Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unic(Universidade Cuiabá) Extensão 

R.Oeste-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Sandro Sarmento 

Ferreira - OAB:6551-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/07-CGJ, e 

considerando que estes autos baixaram da 2ª Instância, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54827 Nr: 2821-44.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmiro Ferreira das Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luiz de Mello Oliveira - 

OAB:OAB/MT 6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/07-CGJ, e 

considerando que estes autos baixaram da 2ª Instância, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54976 Nr: 16-84.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamiro Firme de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto - 

Procurador Federal - OAB:Mat-1642445-1

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/07-CGJ, e 

considerando que estes autos baixaram da 2ª Instância, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55850 Nr: 717-45.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Márcia Ferreira da Conceição Martins, Rosangelo 

Moreira da Silva, Saulo Sabino Torres, Paulo Antonio Corrêa, Joanita Maria 

da Silva, Mariluce Huzi da Costa Santana, Francisnalva Deniza Ojeda 

Corrêa, Deonísio Jesus Ojeda, Laurinda Maria do Espirito Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste, através de seu 

representante legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:OAB/MT 12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/07-CGJ, e 

considerando que estes autos baixaram da 2ª Instância, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22316 Nr: 1560-20.2008.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.de A .F (menor), Paulina de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crystian Magnus Nascimento e Silva, Hospital 

Amparo - Associação Municipal da Proteção de Assistência de R. Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Muller Coutinho - 

OAB:OAB/MT 10889, Eliane Mendes Muller Affi - OAB:OAB/MT 9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Lubianca - 

OAB:3583/TO, Evelyn Hack Bidigaray - OAB:7247/MT, Patrícia Chaves 

West - OAB:11.698

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor contido na certidão de fls. 295, sendo desconhecido 

o atual endereço do médico perito Dr. Pedro Monerat Tavares, NOMEIO o 

Dr. Eduardo Soares Bettin, residente e domiciliado a Rua Cafelândia, 1776, 

Bairro La Salle II, Rondonópolis, Cepo 78.710-000, para realização da 

perícia, devendo servir escrupulosamente ao encargo que lhe foi 

conferido, independente de compromisso, devendo este informar data 

para realização da perícia.

Dê ciência ao perito de que a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita.

 Fixo os honorários periciais em R$ 800,00 reais, tendo em vista o grau de 

complexidade dos exames e de profissionais nesta área sendo que o 

profissional reside em Rondonópolis/MT, expeça-se o necessário para a 

requisição de pagamento. Dê-se ciência ao perito.

Considerando que a requerente não apresentou seus quesitos, concedo o 

prazo de 05(cinco) dias para tal diligência. No mesmo prazo deverá 

nomear assistente técnico.

Ademais, intime-se o expert, para que responda a este Juízo, no prazo de 

30 dias, os quesitos de fls. 229/233.

Com a juntada dos laudos periciais, dê-se vista as partes, após 

conclusos.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 79081 Nr: 69-26.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO, Espólio de 

José Augusto Figueira Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para 

juntar aos autos a inicial, no prazo de 5 dias, uma vez que o arquivo 

encontra-se com erro.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010221-70.2013.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedi a entrega da Carta de Adjudicação ao Sr. Carlos 

Antonio Mendes da Silva , na data de 01/02/2018, nos termos do 

Provimento n°56/2017 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para manifestar se existe algum interesse quanto ao 

proceguimento do feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010221-70.2013.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedi a entrega da Carta de Adjudicação ao Sr. Carlos 

Antonio Mendes da Silva , na data de 01/02/2018, nos termos do 

Provimento n°56/2017 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para manifestar se existe algum interesse quanto ao 

proceguimento do feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010221-70.2013.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedi a entrega da Carta de Adjudicação ao Sr. Carlos 

Antonio Mendes da Silva , na data de 01/02/2018, nos termos do 

Provimento n°56/2017 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para manifestar se existe algum interesse quanto ao 

proceguimento do feito, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84053 Nr: 2276-66.2017.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O Requerente apresentou pedido de reconsideração (ref. 04), sem 

acostar qualquer documento novo, não demonstrando alteração fática na 

situação apresentada nos autos, que pudesse levar a modificação da 

decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

No caso concreto, muito embora o Autor afirme que não possuei 

condições de arcar com as custas do processo, não resta comprovado 

pelos documentos juntados o estado de miserabilidade, bem como não 

restou evidenciado a alegada pobreza.

No mais, caberia ao Autor à demonstração contábil da impossibilidade de 

pagar a taxa judiciária exigida.

Assim mantenho a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária 

gratuita.

Em consequência determino procedam com o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do art. 485, I, do CPC/2015.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84470 Nr: 148-39.2018.811.0053

 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): POUSADA BARRA DO ARICA LTDA EPP, 

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (CPC, art. 829), sob pena de não o fazendo ser-lhe 

penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantia do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 

831), ou, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIMEM-SE os cônjuges da 

parte executada, se casada for, nos termos do art. 842 do CPC.

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 (CPC, 

art. 827, § 1º)

Defiro os benefícios dos arts. 212 do CPC, ao Oficial de Justiça 

encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o que 

deverá ser certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI da 

Constituição Federal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84399 Nr: 111-12.2018.811.0053

 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: GERSON DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELI DA COSTA RIBEIRO PAIM, JOEL 

PEREIRA PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte requerente a comprovar o pagamento da taxa judiciária, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84409 Nr: 114-64.2018.811.0053

 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: ADELINO LINO DE BARROS, AMÉLIA CECILIA OLIVEIRA 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não tendo a requerente condições econômico-financeiras para arcar com 

as custas processuais, defiro a gratuidade requerida, nos moldes da Lei 

1060/50 c/c art. 98 do CPC.

Oficie-se a empresa Consorcio Nacional Honda para que informe a este 

juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventuais valores existentes 

em nome do falecido Jessé Oliveira Barros.

Aportando ao feito a respostas ao ofício expedido, conceda-se vista do 

feito ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84423 Nr: 124-11.2018.811.0053

 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: FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA, MARIA APARECIDA 

CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HE PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELICIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:246281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se a parte requerida.

Cumpra-se, servindo cópia deste despacho como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84460 Nr: 142-32.2018.811.0053

 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: MIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA DE PAULA E CARMO 

ALMEIDA - OAB:16025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a Autora, por meio de seu advogado dativo. CIÊNCIA ao 

MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Concedo a 

prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, inciso II e § 2º 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 55462 Nr: 668-09.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL LUIS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sonia Maria de Alencar 

Lopes - OAB:8168

 Vistos em correição.

Ciente quanto à defesa preliminar apresentada pelo réu Maciel Luis de 

Paula, apresentada por meio de advogado constituído, ocasião em que 

apresentaram defesa por meios genéricos, deixando para apreciar o 

mérito no decorrer da ação.

Assim, visto que o presente caso não se enquadra nas hipóteses da 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), e ante a existência de prova da 

materialidade e indícios suficientes de autoria, RECEBO DEFINITIVAMENTE 

A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de 

Maciel Luis de Paula, devidamente qualificado nos autos, pela suposta 

prática do delito tipificado no artigos 33, caput, da Lei 11.343/06.

Assim, nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de agosto de 2017, às 14h00min.

Intimem-se o Ministério Público, o réu, o advogado de defesa e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79763 Nr: 310-68.2017.811.0053

 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: STELA JULIA SILVEIRA GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONY VITOR SANTOS SOUZA - 

OAB:10460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação 

acostada pela Requerida (ref. 07), no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80178 Nr: 507-23.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO TAVANTI 

JUNIOR - OAB:299907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida pelo E. TJMT em sede de agravo de 

instrumento, determino o prosseguimento da presente missiva.

Assim, solicite-se data ao Leiloeiro, encaminhando-se as cópias 

necessárias.

Intimem-se às partes. Cadastrem-se os causídicos do requerido no 

sistema apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84151 Nr: 2329-47.2017.811.0053

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACELINO ANTUNES DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a inicial com fundamento no parágrafo único do 

artigo 321, do Código de Processo Civil e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso I, do CPC. Isento de custas em face da gratuidade da justiça, 

que ora defiro.Sem honorários, ante a ausência de angularização da 

relação processual. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, 

com as devidas baixas. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84464 Nr: 144-02.2018.811.0053

 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: ERASMO GONÇALO DE SOUZA, MARISTELA 

CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVA, MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTO, 

IZABEL CONCEIÇÃO DE SOUZA, JUSELINA CONCEIÇÃO DE SOUZA, 

ALVINA CONCEIÇÃO DE SOUZA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOURENÇO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERASMO GONÇALO DE SOUZA - 

OAB:21089/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória postulado.Cite-se a parte requerida à manifestação no prazo 

legal, pena de revelia.Intime-se os autores por seu patrono 

(DJE).Cumpra-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84486 Nr: 154-46.2018.811.0053

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISA PASCOAL CORREA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER, Prefeito VALDIR CASTRO PEREIRA FILHO, SECRETARIO DE 

OBRAS DO MUNICIPIO DO SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte requerente a comprovar o pagamento da taxa judiciária, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84489 Nr: 155-31.2018.811.0053

 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: ZIQUE SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCEA VIANNA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA DE PAULA E CARMO 

ALMEIDA - OAB:16025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar movida por 

Zique Santana de Souza em face de Nilcea Viana Ramos da Silva, 

devidamente qualificados na exordial.

A inicial veio acompanhada com os documentos pessoais do autor, 

matrícula do imóvel objeto da lide, documentos e comprovantes de 

arrecadação de IPTU, declaração de posse, memorial descritivo, fotos do 

local e Boletim de Ocorrência nº 2017.342699.

Desse modo, entendo necessária a designação de audiência de 

justificação, sobretudo para que advenham aos autos melhores elementos 

para apreciar o pedido liminar formulado, uma vez que as alegações 

contidas na petição inicial e os documentos juntados não se mostram 

suficientes para formação de juízo de convicção.

Assim, designo audiência de justificação para o dia 12 de abril de 2018 às 

15h30min.

 Às testemunhas do autor deverão comparecer independentemente de 

intimação.

Defiro as benesses da justiça gratuita a parte Requerente.

Intime-se a parte Autora, por meio de seu(sua) advogado(a).

 Cite-se a parte Requerida para comparecer à audiência.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83813 Nr: 2139-84.2017.811.0053

 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: CARLOS YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE SHINAE MATSUURA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Cuida-se de pedido de interdito proibitório aforado por Carlos Yamashita 

em face de Dirce Shinae Matsuura Rondon, ao argumento de turbação em 

posse daquele por parte desta.

Sustenta a prefacial que a parte requerente é possuidora de um imóvel 

rural situado na Serra de São Vicente, com área de 79.2619 hectares, na 

Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, desde o ano de 1997.

Contudo, a Requerida passou a esbulhar o imóvel em questão.

 Com lastro nestas premissas, a parte requerente postula pela concessão 

de ordem de interdito proibitório, com cominação de multa diária, para nova 

turbação.

Foi realizada audiência de justificação, quando foram ouvidas 

testemunhas e informante.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, para a concessão do pedido liminar de interdito proibitório, 

mister a comprovação de dois requisitos: (i) a posse, que é o pressuposto 

fundamental e comum a todas as formas de tutela possessória; e, (ii) a 

turbação, sem a qual fica de pronto afastada a possibilidade de proteção 

provisional da posse.

Pois bem. In casu, com o fito de comprovar a efetiva posse do requerente, 

bem como a data da turbação/esbulho, pela parte requerente, foram 

colhidos, em audiência de justificação, os depoimentos da testemunha e 

informante.

 Porém, as testemunhas ouvidas em Juízo não conseguiram demonstrar a 

turbação noticiada na prefacial.

Com efeito, tanto o Sr. Edison Dockhorn como o informante Jonair Miguel 

de Carvalho, mas não disseram não saber de qualquer turbação 

envolvendo o bem litigioso.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar de 

interdito proibitório aventado por Carlos Yamashita em face de Dirce 

Shinae Matsuura Rondon.

ABRA-SE vistas à parte requerente para apresentação de réplica.

Cumpra-se.

 Às providências”.

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Joice 

Danhoni – Assessora de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84034 Nr: 2266-22.2017.811.0053

 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: ALDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR MOREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:9709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.Comprovada documentalmente a filiação entre os menores e o 

Requerido, FIXO, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente - à 

escassez de prova quanto aos ganhos do demandado -, que atualmente 

correspondente à R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), devidos a partir da citação, devendo ser pagos até o dia 10 

(dez) de cada mês diretamente a genitora da menor, mediante recibo ou 

depósito em conta bancária a ser informada pela representante legal da 

infante.Previamente à análise do pedido de guarda provisória, 

considerando a informação de que os menores já se encontram sob a 

guarda de fato da genitora, reputo, pois, necessário, ouvir a parte 

contrária, para melhor apreciação do caso.Considerando que de acordo 

com o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 06/03/2018 às 11:00 horas. ... Na audiência, as 

partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de defensores 

públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 

334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na audiência de 

conciliação pode ser considerada como ato atentatório à dignidade da 

justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme 

previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se 

não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74093 Nr: 1648-48.2015.811.0053

 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: EVONEY AGOSTINHO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder auxílio-doença à 

EVONEI AGOSTINHO DE ARAUJO, com qualificação abaixo, desde a data 

do pedido administrativo, em 13/04/2015, com conversão em 

aposentadoria por invalidez a partir da juntada do laudo pericial aos autos, 

que se deu em 21/09/2017, que faço nos termos do art. 497, caput, do 

CPC.Correção monetária segundo o IPCA-E, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida.Juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de 

poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09.Isento o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS 

de pagar as custas e as despesas processuais, nos termos da Lei 

estadual de custas nº 7.603/2001, das Leis nº 9.289/1996 e 8.620/1993, 

assim como as disposições do item 2.14.5 da CNGC.Condeno-o, 

entretanto, a arcar com os honorários advocatícios da parte Requerente, 

que arbitro em 10% da monta das prestações em atraso até esta data, 

consoante orientação da Súmula 111 do STJ e regra do art. 85, § 2.º e 

incisos I e IV, e § 3.º, inciso I, do Código de Processo Cível, tendo em 

conta o grau de zelo da profissional, o trabalho desempenhado pelo nobre 

causídico durante o decorrer da ação e o tempo exigido para 

realizá-lo....SUMA PARA IMPLANTAÇÃO: EVONEI AGOSTINHO DE 

ARAUJO, brasileiro, pescador, portador do RG nº 1662063-1, SSP/MT, 

CPF nº 014.430.841-07, nascido aos 14/07/1983, natural de Barão de 

Melgaço/MT, filho de Raimundo Jose de Araujo e Antonia Marcelina da 

Silva, residente e domiciliado Rua Margem Esquerda do Rio Cuiabá, 

Comunidade Estirão comprido, s/n, zona rural, CEP 78190-000, Barão de 

Melgaço/MT; um salário-mínimo, com abono anual, a contar da data do 

pedido administrativo (13/04/2015), com conversão em aposentadoria por 

invalidez a partir de 21/09/2017....

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82277 Nr: 1443-48.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI DE PAULA PAIXÃO, JACQUES DOUGLAS 

GALDINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Eduardo Schnell Nothen Junior, OAB/MT 22.662 (Tel: 99215-5333) como 

Defensor Dativo dos denunciados Jacques Douglas Galdino de Almeida e 

Yuri de Paula paixão, 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.: 82277 Nr: 1443-48.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI DE PAULA PAIXÃO, JACQUES DOUGLAS 

GALDINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 Intimação do advogado Eduardo Schnell Nothen Junior, OAB/MT 22.662 

para, no prazo legal, apresentar a defesa dos denunciados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-27.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (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 STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000234-27.2017.8.11.0053 REQUERENTE: ELTON RIBEIRO 

DOS REIS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Denotam-se destes 

autos não ter havido negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida 

não conseguiu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a 

requerida sequer trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com 

a parte requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em 

desfavor da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, 

ensejar a respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia 

causa suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter 

sido realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido 

de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 
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ELTON RIBEIRO DOS REIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais 

devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de 

um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo 

extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Oficiem-se aos órgãos de proteção ao crédito acerca 

desta decisão, para que providenciem a baixa definitiva de seus arquivos. 

Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 

9099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado 

o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-27.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (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 STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 1000234-27.2017.8.11.0053 REQUERENTE: ELTON RIBEIRO 

DOS REIS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. 

INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), 

à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011829-40.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Arnaldo Ramão Medina OAB - MT0012914A (ADVOGADO)

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MARCELO FERREIRA DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE MORAES ARANTES OAB - MT0015493A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT, 7 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 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

8011829-40.2013.8.11.0053; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Ré: 

REQUERIDO: ROBSON MARCELO FERREIRA DE MAGALHAES 

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. DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010442-19.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALICINEY DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER , 20 de junho de 2017. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 

8010442-19.2015.8.11.0053; Valor causa: R$ 1.221,45; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: ALICINEY DA CRUZ 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. MARIA DA SILVA CARVALHO Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CONSTANT, 99, CENTRO, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010442-19.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALICINEY DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 7 de fevereiro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58183 Nr: 2145-41.2014.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFDS, LADSF, CGDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a designação de Sessão Plena do Tribunal do Júri a ser 

realizada em 21 de fevereiro de 2018, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada neste autos para o dia 10 de abril de 2018, às 

10h00min.

 Intimem-se todos quanto à redesignação da presente solenidade.

 Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18366 Nr: 1565-21.2008.811.0039

 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: DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:MT-6.390, CLÉO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:MT 9036, 

Débora Letícia Oliveira Vidal - OAB:6224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na petição 
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inicial, sem resolução do mérito.Condeno a requerente ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários, 

verba esta que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.Intimem-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 26 

de janeiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21305 Nr: 1510-36.2009.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A e 7657-B, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53637 Nr: 1424-26.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI BECKER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:MT 6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MORELLI DE 

SALES - OAB:MT 15185A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53890 Nr: 1660-75.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJMV, MSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669

 Ante o exposto, CONVERTO o rito da prisão civil do art. 733 do CPC/73 

para o rito de expropriação de bens nos moldes do CPC/2015. Desta feita, 

remetam-se os autos ao contador deste juízo para que atualize o débito 

alimentar e, após intimem-se o executado pessoalmente para, em 03 (três) 

dias, pagar os alimentos devidos [art. 528, CPC] sob pena de multa de 10% 

[art. 523,§1º]. Acaso efetuado o pagamento parcial do débito alimentar 

ressalto que a multa incidirá sobre o restante [art. 523, 2º, CPC]. 

Cientifique-se na mesma ocasião a parte executada que este terá o prazo 

de 15 (quinze) dias para independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresentar, nos próprios autos, sua impugnação.Decorrido o 

prazo acima estabelecido e permanecendo silente a parte executada 

remetam-se os autos ao contador deste juízo para que atualize o débito 

alimentar e, após oficie-se o Cartório de notas e protestos desta comarca, 

para fins de protesto do débito alimentar em desfavor do executado nos 

termos do art. 528, §1º, CPC. Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis 

desta comarca para que 30 (trinta) dias apresente informações de bens 

imóveis registrados em nome da parte executadaApós, remetam-se os 

autos a parte exequente para que em 15 (quinze) dias informe atividade 

laboral da parte executada e demais informações pertinentes para que, 

caso queira requeira o desconto em folha [art. 529,CPC].Notifique-se o 

Ministério Público.Cumpridas, todas as disposições supra venham-me os 

autos conclusos para apreciação do pedido de bloqueio 

online.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 6 de 

novembro de 2017.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64397 Nr: 1712-03.2015.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KDJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a designação de Sessão Plena do Tribunal do Júri a ser 

realizada em 21 de fevereiro de 2018, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada neste autos para o dia 10 de abril de 2018, às 

10h30min.

 Intimem-se todos quanto à redesignação da presente solenidade.

 Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12167 Nr: 1582-62.2005.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÍSIO RICO ANTONIASSI, ALZUILIA CECILIA 

RICO, EDSON LOUIZ ANTONIASSI, MARIA ISABEL RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA - 

OAB:4914/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE KARINE DA SILVA 

QUEIROZ - OAB:226544/SP, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 AUTOS Nº 1582-62.2005.811.0039.

CÓDIGO Nº. 12167.

Vistos.

 Cumpra-se na íntegra o comando judicial proferido no feito em apenso 

(código nº. 20631).

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23945 Nr: 1572-42.2010.811.0039

 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 ALVES DE TOLEDO FILHO, ALAIDE GIRATO 

DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MENDONÇA, LÉA MARIZA LOPES 

MENDONÇA, JOSÉ ANTONIO MUNIZ, BENEDITA QUITERIA MUNIZ - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o requerimento de desistência da oitiva da testemunha.

No mais, realizada a oitiva das testemunhas, dou por encerrada a 

instrução processual.

Vistas às partes para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Dayane 

Cristina do Nascimento, digitei, sendo que os presentes assinam a ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

Silvio José Columbano Monez Antônio Alves de Toledo Filho

 Advogado(a) Requerente

Alaide Girato de Toledo

 Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24802 Nr: 421-07.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIELLE AUREA MORIS - 

OAB:PROCURADORA

 Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU PROVIMENTO. 

Independentemente da questão relativa ao prazo prescricional, o benefício 

previdenciário concedido administrativamente e recebido de boa-fé é 

insuscetível de repetição, consoante decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça, de acordo com a sistemática de representativo de controvérsia 

(REsp 1384418/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 12/06/2013, DJe 30/08/2013). (TRF4, AC 

5008270-47.2013.4.04.7202, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, 

Relatora GABRIELA PIETSCH SERAFIN, juntado aos autos em 

19/12/2017)”.“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA 

DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENDE PELO INSS. PARCELAS 

RECEBIDAS DE BOA-FÉ. 1. A cobrança de valores pagos indevidamente 

não é vedada nos casos em que o segurado tenha agido de má-fé. No 

entanto, o INSS não tem o direito de inscrever o suposto débito em dívida 

ativa, ou de inscrever a segurada em cadastro de inadimplentes, e, 

mormente, de descontar do benefício pago mensalmente, valores 

pertinentes a outro benefício. É necessário o uso de ação própria, de 

cobrança, em rito comum, que oportunize o direito de defesa do segurado. 

2. Não tendo sido seguido este caminho pelo INSS, incabível cogitar-se 

dos descontos no benefício de aposentadoria, de inequívoco caráter 

alimentar. Precedentes. (TRF4, AG 5026563-98.2017.4.04.0000, QUINTA 

TURMA, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 

0 4 / 1 2 / 2 0 1 7 ) ” . A s s i m ,  m a n t e n h o  i n a l t e r a d a  a  s e n t e n ç a 

prolatada.Transcorrido o prazo sem interposição de recurso cabível, 

proceda a secretar ia  com as ba ixas e  anotações 

necessárias.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de janeiro de 

2018.Lílian Bartolazzi L.BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25516 Nr: 1135-64.2011.811.0039

 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): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS, IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIA MARTINS DA SILVA 

- OAB:3067, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:MT 10636

 AUTOS Nº 1135-64.2011.811.0039

CÓDIGO 25516

Vistos.

Compulsando aos autos, em especial à informação ventilada por meio do 

ofício nº 150/2016 do Cartório do 1º Ofício, Registro de Imóveis, Títulos e 

Documentos, desta comarca, às fls. 216-217, verifica-se, que de acordo 

com aquela serventia cartorária, não houve o desmembramento do imóvel 

de matrícula nº 2.125, sub judice nestes autos.

Insta consignar, que o referido imóvel possui área de 17.474,80 

m²(dezessete mil, quatrocentos e setenta e quatro metros quadrados) de 

propriedade da Prefeitura Municipal desta urbe.

Pois bem, diante de tais considerações, DEFIRO conforme requerido pelo 

Ministério Público Estadual, ao passo que, determino, seja oficiado o 

Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para que proceda com a 

Restrição Judicial do imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de São 

José dos Quatro Marcos-MT, inscrito sob o número de matrícula 2.125.

Ademais, ante a manifestação de fls. 222, determino que, doravante, as 

publicações e intimações referentes a estes autos sejam feitas em nome 

da Procuradora do Municipal Miriele Garcia Ribeiro, OAB-10636, tendo em 

vista a portaria de nomeação acostada aos autos às fls. 223.

Cumpridas tais determinações, vistas ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52317 Nr: 47-20.2013.811.0039

 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): ANA MARIA SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DE PAULA 

OLIVEIRA PASSOS - OAB:MAT. 1.585.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 AUTOS Nº 47-20.2013.811.0039

CÓDIGO 52317

Vistos.

 Cumpra-se na íntegra o despacho proferido no feito em apenso.

 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, 25 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 53890 Nr: 1660-75.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJMV, MSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669

 Código nº 53890

VISTOS ETC.,

Considerando que em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso encontrei endereço atualizado do executado, determino a 

expedição de Carta Precatória para cumprimento do mandado de prisão 

expedido em nome do executado, no Endereço: Rua Joaquim Neves, S/nº, 

Bairro: Jardim Anápolis, Cidade: Araputanga-MT.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 3 de novembro de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59091 Nr: 19-81.2015.811.0039

 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): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DE MAMAN DORIGATTI 

- OAB:13647/B

 Vistos.

 Tendo em vista a designação de Sessão Plena do Tribunal do Júri a ser 

realizada em 21 de fevereiro de 2018, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada neste autos para o dia 16 de maio de 2018, às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 674 de 709



09h00min.

 Intimem-se todos quanto à redesignação da presente solenidade.

 Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69608 Nr: 1092-54.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a designação de Sessão Plena do Tribunal do Júri a ser 

realizada em 21 de fevereiro de 2018, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada neste autos para o dia 16 de maio de 2018, às 

08h30min.

 Intimem-se todos quanto à redesignação da presente solenidade.

 Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14304 Nr: 100-11.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIELLE AUREA MORIS - 

OAB:PROCURADORA

 AUTOS Nº 100-11.2007.811.0039

CÓDIGO 14304

Vistos.

INDEFIRO o requerimento de expedição de RPV acerca dos valores 

incontroversos, ante a interposição de recurso de apelação que, acaso 

provido, alterará a forma de expedição e pagamento do crédito, sendo 

submetido ao regime de precatório, fazendo o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito, consoante artigo 100, da 

Constituição Federal.

Ademais, quanto ao recebimento do recurso, considerando não ser a 

apelação o recurso cabível, visto que se trata de decisão terminativa que 

não adentra o mérito, tal juízo de admissibilidade corresponde ao Tribunal 

de Justiça, consoante novo regramento do Código de Processo Civil. 

Consigno que a análise de admissibilidade não é função jurisdicional deste 

Juízo, sob pena de incorrer em usurpação de competência.

Nessa toada, certifique se houve apresentação de contrarrazões ao 

recurso interposto, devendo proceder conforme determinado à fl. 290.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L.Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25674 Nr: 1292-37.2011.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO RODRIGUES, JOANA 

GONÇALVES JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:7562, ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ NETO - 

OAB:MT-9.869

 AUTOS Nº 1292-37.2011.811.0039

CÓDIGO 25674

 Vistos.

Considerando que apenas a causídica Elke Regina Armenio Delfino Max 

fora intimada, consoante fl. 460, evitando futura arguição de nulidade, 

intime-se ambas causídicas, consoante procuração de fl. 457, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com a retirada dos objetos 

apreendidos.

Procedida a retirada dos objetos, arquive os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Acaso transcorrido o prazo sem a retirada dos referidos objetos, bem 

como não justificada a impossibilidade de assim fazer, determino que a 

secretaria proceda conforme despacho que decretou o perdimento em fl. 

453, não havendo a necessidade de nova conclusão dos autos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7908 Nr: 591-57.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENI MARIA DE SOUZA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Autos nº. 591-57.2003.811.0039.

Código nº. 7908.

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): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 73571 Nr: 2923-40.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CORREIA DA SILVA, DANILO 

VALVERDE GARIBALDI, WANDERSON ALVES FERRANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, NUCLEO 

DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:, PATRICIA ECHER - 

OAB:12274

 Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (ref. 84), recebo o recurso de apelação em 

seus legais efeitos.

Abram-se vistas ao Ministério Público para apresentação das razões 

recursais.

 Com o aporte das razões, vistas às defesas para apresentarem as 

contrarrazões.

Ainda, tendo em vista que o réu Danilo Valverde Garibaldi manifestou 

interesse em recorrer da sentença, conforme evento de ref. 110, intime-se 

a advogada do réu para que apresente a peça cabível, no prazo legal, 

bem como junte instrumento procuratório.

Juntada a peça, vistas ao Ministério Público para contrarrazões.

Ademais, transcorrido o prazo sem a manifestação da causídica, intime-se 

o acusado para que apresente novo patrono, ou manifeste seu interesse 
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em ser assistido pela Defensoria Pública.

 Com o retorno da certidão de intimação, acaso comprovado pelo réu 

ausência de condições para constituir novo patrono, ou não sendo este 

encontrado, dê-se vistas à Defensoria Pública para que apresente as 

contrarrazões do réu Danilo Valverde Garibaldi, bem como apresente as 

razões do seu recurso.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72968 Nr: 2639-32.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DIAS MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 AUTOS 2639-32.2016.811.0039

CÓDIGO 72968

Vistos.

Defiro o pedido Ministerial de ref. 106.

Considerando que o reeducando JEFERSON DIAS MARIANO encontra-se 

cumprindo pena em regime fechado nesta cidade e Comarca de São José 

dos Quatro Marcos – MT, oficie-se à 02ª Vara Federal da Comarca de 

Cáceres (ref. 103), solicitando a remessa de eventual processo executivo 

do apenado, para fins de soma e unificação das penas.

Com o aporte dos autos, proceda-se a unificação das penas, 

elaborando-se memorial de cálculo atualizado.

Em seguida, abram-se vistas sucessivas à Defesa e ao Ministério Público 

para se manifestarem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72145 Nr: 2219-27.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO BIACHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BOTELHO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SILVA SOUZA - 

OAB:19895/O

 AUTOS Nº. 2219-27.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 72145.

Vistos.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a devedora para pagar o valor indicado na petição retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para a executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (Código de Processo Civil, art. 525).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56596 Nr: 1407-53.2014.811.0039

 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: APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:MT0021370O

 AUTOS Nº 1407-53.2014.811.0039

CÓDIGO 56596

Vistos.

Intime-se a parte autora, na pessoa do seu patrono, para que no prazo de 

15 (quinze) dias apresente aos autos certidão negativa de débitos 

municipais, conforme fl. 102.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83820 Nr: 4374-66.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILDA DIAS AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 4374-66.2017.811.0039.

Código nº. 83820.

Vistos.

DEFIRO liminarmente a medida requerida na petição inicial.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mãos do representante da parte autora.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo:

a) Em cinco dias, pagar a integralidade da dívida segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, R$ 7.626,35 (sete mil, 

seiscentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), acrescidos das 

despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do 

Código de Processo Civil, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus representado pela alienação fiduciária;

b) Em quinze dias, apresentar resposta, mesmo se houver pagado a 

dívida, hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a maior e pretenda 

a restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias 

e não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69).

Autorizo o cumprimento da liminar na forma do art. 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

Neste pórtico, comprovada a mora e inadimplemento do devedor, com 

arrimo no § 9º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, desde já determino a 

restrição do bem, cujo resultado segue anexo a presente decisão.

Noutro giro, restando frutífera a apreensão, deverá a parte autora retirar o 

bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, a parte requerida deverá 

entregar a documentação do bem apreendido, devendo ser constato no 

mandado, conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 

911/69.

Por fim, caso não se concretize a busca e apreensão pelo fato do bem 

não ser encontrado, intime-se o requerente para manifestar sobre 

eventual conversão do feito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º 

do Decreto-Lei nº 911/69.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20911 Nr: 1091-16.2009.811.0039
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DA PAZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação 

Judicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LOMBARDI SANT 

ANNA - OAB:SP 278.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE BORGES - 

OAB:169782, ROBERTO CARDONE - OAB:196924-SP

 AUTOS Nº 1091-16.2009.811.0039.

CÓDIGO Nº. 20911.

Vistos.

 Cumpra-se na íntegra o comando judicial proferido no feito em apenso 

(código nº 24407).

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.: 60316 Nr: 367-02.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN ROZA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS REUS, ACERCA DA AUDIENCIA DE 

OITIVA DE TESTEMUNHA DESIGNADA PARA DIA 27 DE FEVERIERO DE 

2018 ÁS 16h30min NA SETIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

CUIABA-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71395 Nr: 1852-03.2016.811.0039

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE APARECIDA CAIANELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0, WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Vistos.

 DETERMINO a intimação pessoal da parte autora para que propulsione o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e volvam conclusos 

imediatamente.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78199 Nr: 1397-04.2017.811.0039

 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 LÚCIA MARQUIORETO ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ÁVILA 

NUNES GUIMARÃES - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:24233

 INTIMAÇÃO DOSADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS DE 

REF. 52, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52719 Nr: 474-17.2013.811.0039

 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: ELZA APARECIDA MOSCHIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO CELESTINO DOS SANTOS - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 474-17.2013.811.0039.

Código nº. 52719.

Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente bem como seu patrono, para 

manifestar-se se possui interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, 

conforme preconiza o artigo 485, §1º, Código de Processo Civil.

Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56185 Nr: 1103-54.2014.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL LEONARDO BORGES MORIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos 

termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e, em consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do artigo 485, inciso IV do mesmo código. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Certificado o trânsito em 

j u l g a d o ,  a r q u i v e m - s e  m e d i a n t e  a s  c a u t e l a s  d e 

estilo.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de janeiro 

de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66051 Nr: 2297-55.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS BONFÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 DELIBERAÇÕES:

Vistos.

Havendo o Ministério Público apresentado alegações finais na presente 

oralidade, abram-se vistas à Defesa para apresentar as alegações finais, 

no prazo legal.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Fábio 

de Jesus Quintiliano, digitei, sendo que os presentes assinam a ata.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 677 de 709



Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

Carina Sfredo Dalmolin Rafael Herrera de Oliveira

Promotora de Justiça Advogado

Fábio Martins Bonfá

Acusado(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 2653-16.2016.811.0039

 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: DELSON DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:13.516-B, 

ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16846 A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Autos nº. 2653-16.2016.811.0039.

Código nº. 72988

Vistos.

Intime-se a parte autora para que apresente impugnação à contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do artigo 100, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73557 Nr: 2912-11.2016.811.0039

 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: NEREIDE DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O, BRUNO RICCI GARCIA - OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 istos.

Determino a intimação da parte autora para que colacione ao feito a 

certidão de óbito da ‘de cujus’ Maria José de Assis Matos, bem como a 

procuração pública em que os demais herdeiros concedem poderes à 

inventariante Sra. Nilze José de Matos, para representá-los em juízo.

Após, voltam-me os autos concluso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79965 Nr: 2306-46.2017.811.0039

 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: FASR, JSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES:

Vistos.

Embora devidamente intimadas, conforme certidões de fls.70 e 75, a 

requerente, bem como seu patrono não compareceram a presente 

solenidade, restando, assim, a impossibilidade de sua realização.

 Nesse importe, intime-se a parte para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos se há interesse no prosseguimento do presente 

feito, sob pena de extinção.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Fábio 

de Jesus Quintiliano, digitei, sendo que os presentes assinam a ata.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

Carina Sfredo Dalmolin

 Promotora de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83450 Nr: 4186-73.2017.811.0039

 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: JCMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDJB-DC, AMB-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio inventariante JULIO CESAR MOREIRA BASTOS, o qual deverá ser 

intimado da nomeação para que compareça em cartório no prazo de 05 

(cinco) dias e preste compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo que lhe foi conferido, na forma do que dispõe o art. 617, 

paragrafo único do CPC.

Após ter prestado compromisso, desde já cientifique a inventariante que 

detém o prazo de até 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o 

compromisso para apresentar as primeiras declarações [art. 620, CPC], 

devendo ser juntado aos autos os documentos de todos os herdeiros do 

“de cujus”, sob pena de remoção da nomeação.

Apresentada as primeiras declarações citem-se, para os termos do 

inventário e da partilha, os herdeiros, bem como intime-se a Fazenda 

Pública de todas as esferas da federação, bem como o Ministério Público, 

em razão de haver herdeiros menores de idade, devendo ser cumpridas 

as disposições contidas no art. 626, §§§ 1º, 2º e 3º do CPC.

 Concluídas as citações certifique-se e, desde já, abro vista às partes em 

cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem 

sobre as primeiras declarações nos termos do art. 627, CPC.

Na mesma oportunidade, intime o inventariante para comprovação do 

pagamento das custas e taxas judiciais.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83751 Nr: 4347-83.2017.811.0039

 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: VILMA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

 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:

 AUTOS Nº 4347-83.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 83751

Vistos.

Intimem-se o autor para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colecionando ao feito comprovante de renda, bem como 

declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios.

 Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12293 Nr: 45-94.2006.811.0039

 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: DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404, SERGIO ANTONIO DE LIMA - OAB:MT-3.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 45-94.2006.811.0039.

CÓDIGO Nº. 12293

Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente bem como seu patrono, para dar o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção sem resolução de mérito, conforme preconiza o artigo 485, §1º 

do CPC.

Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-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.: 13420 Nr: 1127-63.2006.811.0039

 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 MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIKOLAS JOANIS TSAKIRIDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:RO 2484, RENATO CHAGAS 

CORREIA DA SILVA - OAB:8.184.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os PROVEJO para sanar a omissão contida na em parte da 

sentença de fl. 236 que passa a vigorar com a seguinte redação:“Desde 

já, faculto às partes dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de 

assistentes técnicos.”No mais, permanece inalterada a sentença 

vergastada.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de 

fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 96-71.2007.811.0039

 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: VERA LUCIA RUYS DOS SANTOS, CLEITON AUGUSTO 

RUYS DOS SANTOS, CLAYLTON EUFRÁSIO RUYS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 96-71.2007.811.0039.

Código nº. 14314.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25686 Nr: 1304-51.2011.811.0039

 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): IZABEL GOMES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR MACIEL BRAGA - 

OAB:PROCURADOR FEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 Autos nº. 1304-51.2011.811.0039.

Código nº. 25686.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50597 Nr: 442-46.2012.811.0039

 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: SANTINA DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 442-46.2012.811.0039.

Código nº. 50597.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51421 Nr: 1310-24.2012.811.0039

 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: MANOEL SAMPAIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1310-24.2012.811.0039.

Código nº. 51421.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54492 Nr: 2249-67.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARINA JACO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2249-67.2013.811.0039.

Código nº. 54492.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55388 Nr: 478-20.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA DE LIMA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500, ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - OAB:226544/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES DE MATOS - 

OAB:12097

 AUTOS Nº 478-20.2014.811.0039

CÓDIGO 55388

Vistos.

Postergo a análise do pleito retro.

Intime-se a parte autora, na pessoa do seu patrono, para que no prazo de 

15 (quinze) dias apresente aos autos os dados bancários para a 

transferência dos valores bloqueados à fl. 173.

Intimem-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.: 63553 Nr: 1374-29.2015.811.0039

 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: IRACEMA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO, 

EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO, PEDRO CHORRO LOZANO - 

ESPÓLIO, OSMAR SOARES CHORRO, FRANCISCO SOARES CHORRO 

LAZARO, JURANDIR DA SILVA CARVALHO, DIRCE MARIA DA SILVA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSIMAR DOMINGUES DOS 

REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 Autos nº. 1374-29.2015.811.0039.

Código 63553

Vistos.

Tendo sido certificada a insuficiência de endereço do requerido Jurandir 

da Silva Carvalho às fls.49, indefiro o pleito de nova intimação do mesmo 

conforme peticionado pela autora às fls.72.

No mais, defiro o pedido de citação do espólio do requerido Pedro Chorro 

Losano, via Aviso de Recebimento-AR, no endereço constante às fls. 49 

dos autos, para querendo contestar ação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63579 Nr: 1391-65.2015.811.0039

 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: MATILDES GOMES RIBEIRO - DE CUJUS, LAUREANO 

ROSALES RIBEIRO, ROSA ROZALES RIBEIRO PEREIRA, JOSÉ ROSALES 

RIBEIRO, JOÃO ROZALES RIBEIRO, DIVINO JESUS ROSALES, ODETE 

ROSALES TEIXEIRA, APARECIDA ROSALES ROBEIRO, MANOEL 

ROSALES RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - 

OAB:PROC- FEDERAL

 Vistos.Não obstante o caráter personalíssimo do direito ao benefício 

previdenciário pleiteado na exordial, eventual procedência da demanda 

poderá gerar efeitos pa¬trimoniais transmissíveis aos sucessores, razão 

porque é imprescindível a habilitação dos herdeiros nos autos.Nesse 

senda, conforme disposto no art. 110, do CPC, “in verbis”: “Art. 110: 

Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu 

espólio ou pelos seus sucessores”. Não cabe, pois, a suspensão do 

processo nos termos do art. 313, I, do CPC, o art. 112 da Lei 8.213/91 

atenuou os rigores da lei civil para dispensar a abertura de inventário 

pelos pensionistas e, na falta deles, pelos demais sucessores do 

falecido”.Conferiu-se, assim, ao pensionista a legitimação ativa para 

pleitear o pagamento de parcelas de natureza previdenciária que seriam 

devidas ao segurado falecido. Dessa forma, sobrevindo o falecimento do 

autor no curso do processo, seus dependentes previdenciários ou os 

sucessores do falecido poderão habilitar-se para receber os valores 

devidos.” (STJ – REsp nº 1.057.714-RS – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho – 5ª T. – j. 16/03/10 – DJe 12/04/2010).Destarte, tendo em vista que 

os documentos carreados nos autos estão em consonância com a 

certidão de óbito, a habilitação dos herdeiros é medida que se impõe.Desta 

feita, DEFIRO o requerimento de habilitação de herdeiros, devendo a 

Secretaria proceder com as anotações necessárias para retificação da 

capa dos autos e sistema Apolo.Ademais, tendo em vista o retorno dos 

autos do contador judicial, intimem as partes para manifestarem acerca 

dos cálculos apresentados nos autos pelo contador judicial no prazo 

comum de 10 (dez) dias [art. 218,§1º c/c art. 183 ambos do CPC].Na 

mesma ocasião, em caso de concordância atualizem o cálculo 

apresentado pelo contador judicial conforme entendimento adotado na 

sentença e acórdão.Após, conclusos para o julgamento da 

impugnação.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de 

janeiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69168 Nr: 915-90.2016.811.0039

 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: ELIAS BENEDITO CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 915-90.2016.811.0039

CÓDIGO 69168

Vistos.

Tendo em vista a manifestação da parte autora à ref.64. desconsidero as 

manifestações lançadas no ofício juntado aos autos, tendo em vista que o 

procedimento ali elencado é afeto a ato administrativo, e não judicial.

Considerando que fora interposto recurso de apelação pela parte 

requerida conforme ref. 53, bem como, devidamente intimada, a parte 

apelada ofereceu contrarrazões no prazo legal, à ref. 59, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as 

nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 São José dos Quatro Marcos-MT, 19 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71177 Nr: 1735-12.2016.811.0039

 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: LENI BARROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2458-36.2013.811.0039

CÓDIGO 71177

Vistos.

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos da 2ª instância.

Após, considerando o teor do acórdão de fls. 85/86 que homologou o 

acordo firmado entre as partes e a determinação contida no decisum, 

EXPEÇA-SE CARTA DE ADJUDICAÇÃO, devendo tal registro obedecer ao 

disposto na Lei de Registros Públicos.

 Publique-se.

Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74473 Nr: 3387-64.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CÁCERES - OAB:CÁCERES, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, HOMOLOGO o acordo dos 

autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito. 

Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de janeiro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76238 Nr: 521-49.2017.811.0039

 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: EDUARDO HENRIQUE SCORPIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO TOSTES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LUZ BERTOCCO - 

OAB:253298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 521-49.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 76238

Vistos.

Intimem-se o autor para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colecionando ao feito comprovante de renda, bem como, 

declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios.

 Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81160 Nr: 2978-54.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JUARES DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2978-54.2017.811.0039.

Código nº. 81160.

Vistos.

DEFIRO liminarmente a medida requerida na petição inicial.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mãos do representante da parte autora.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo:

a) Em cinco dias, pagar a integralidade da dívida segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, R$ 151.220,38 (cento e 

cinquenta e um mil, duzentos e vinte reais e trinta e oito centavos), 

acrescidos das despesas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2.º, do Código de Processo Civil, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre do ônus representado pela alienação fiduciária;

b) Em quinze dias, apresentar resposta, mesmo se houver pago a dívida, 

hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a maior e pretenda a 

restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias e 

não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69).

Autorizo o cumprimento da liminar na forma do art. 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

Neste pórtico, comprovada a mora e inadimplemento do devedor, com 

arrimo no § 9º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, desde já determino a 

restrição do bem, cujo resultado segue anexo à presente decisão.

Noutro giro, restando frutífera a apreensão, deverá a parte autora retirar o 

bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, a parte requerida deverá 

entregar a documentação do bem apreendido, devendo ser constado no 

mandado, conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 

911/69.

Por fim, caso não se concretize a busca e apreensão pelo fato do bem 

não ser encontrado, intime-se o requerente para manifestar sobre 

eventual conversão do feito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º 

do Decreto-Lei nº 911/69.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81160 Nr: 2978-54.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JUARES DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51075 Nr: 950-89.2012.811.0039

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 681 de 709



TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMELINDA MARIA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 950-89.2012.811.0039

Código nº: 51075

Vistos.

Tendo em vista que já fora homologado cálculo no presente feito, consigno 

que nova atualização ocorrerá no momento da expedição da Requisição 

de Pequeno valor ou, se for o caso, da expedição de Precatório pelo 

Tribunal competente.

Nessa toada, considerando o cálculo homologado às fls. 144/144-V, 

oficie-se a autoridade responsável pela autarquia requerida para que 

proceda com o pagamento da presente obrigação no prazo de 2 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do exequente. [art. 535, §3º,II, 

CPC].

 Outrossim, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) em favor da exequente conforme art. 100, 

CF/88 [art. 910, §1º, CPC], consoante valores.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70903 Nr: 1576-69.2016.811.0039

 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: COD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:MT 19991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1576-69.2016.811.0039

CÓDIGO 70903

Vistos.

Tendo em vista a manifestação de ref. 61, intime-se a Requerente, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70969 Nr: 1619-06.2016.811.0039

 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: LUCIMAR DA FRANCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

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 Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70970 Nr: 1620-88.2016.811.0039

 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: LUPÉRCIO ANTÔNIO MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

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): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77052 Nr: 864-45.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON CÉSAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ 

NETO - OAB:MT-9.869

 Código 77052

VISTOS ETC.,

Considerando que a peça inicial acusatória narra com perfeição a 

existência, em tese, de infração penal, apontando indícios suficientes de 

autoria, bem como atende aos requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, não ocorrendo, ademais, qualquer das hipóteses de sua 

rejeição previstas no artigo 395 do mesmo Código, RECEBO A DENÚNCIA 

ofertada em desfavor de MAYCON CÉSAR DA SILVA, na forma em que foi 

proposta.

Nos termos do artigo 396 do CPP, cite-se a acusada, por mandado, para 

responder a ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Na resposta, a acusada 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, a douta Defensora Pública 

atuante nesta Comarca que terá vista dos autos, pelo prazo de 10 (dez) 

dias, para tal finalidade.

Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério Público, 

sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, volte-me conclusos para designação de audiência.

Determino a comunicação do recebimento da denúncia ao distribuidor, ao 

instituto de identificação e, sendo o caso, à delegacia de polícia de onde 

se originou o inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (artigo 1.373, inciso III, da 

CNGC/MT).

Outrossim, defiro o requerimento do Ministério Público para expedição de 

certidão criminal circunstanciada pelo Cartório Distribuidor deste juízo.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de maio de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78068 Nr: 1348-60.2017.811.0039
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 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: AMT, RPDNT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, JULGO PROCEDENTE nos 

termos do art. 487, I, CPC o pedido formulado na exordial, para o fim de 

DECRETAR o DIVÓRCIO CONSENSUAL, mantidas as cláusulas fixadas em 

acordo. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para registro no 

Cartório competente (art. 32, da Lei 6.515/77) e arquive-se. Expeçam-se 

os mandados pertinentes.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 02 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000262-37.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Cite-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial 

para que apresente embargos à execução, conforme preconiza o artigo 

910 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de fevereiro de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-40.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LONGONI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BOTELHO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000126-40.2017.8.11.0039 REQUERENTE: 

SEBASTIAO LONGONI DE OLIVEIRA REQUERIDO: LUCIANA BOTELHO 

NASCIMENTO Vistos. Conforme se depreende a ata de audiência em ID. 

10091634, defiro a citação do requerido, devendo também ser intimad o 

requerente para arcar com as custas de tal diligência. Após, redesigno 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para a data mais próxima disponível na 

pauta deste sistema, devendo as partes, bem como seus procuradores 

serem intimadas para comparecer à solenidade, com as advertências 

legais. Intima-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de 

fevereiro de 2017. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-47.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DE FATIMA AGUSTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 1000229-47.2017.8.11.0039 REQUERENTE: CLARICE 

DE FATIMA AGUSTINI REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos. A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do 

Código de Processo Civil, e será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: “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.” 

(grifamos) Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, 

encontram-se configurados, considerando que os elementos de 

convicção até então reunidos na contenda, denotam a probabilidade do 

direito, posto a imposição de restrição ao crédito da autora em tal cenário, 

conforme ID. 10530408. Entrementes, a probabilidade do direito, emerge, 

nesta fase de cognição sumária, do alegado descompasso entre a 

inexistência do débito originário, circunstância que comanda o deferimento 

da tutela de urgência postulada na inicial. Coadunando com o entendimento 

profligado nesta decisão trago à colação os seguintes arestos: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– PEDIDO DE LIMINAR PARA EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS 

CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA 

DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – 

LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação 

da tutela exige a presença dos seus pressupostos, consubstanciados no 

fumus boni iuris e do periculum in mora. O pressuposto do fumus boni iuris 

encontra-se no fato de existirem fortes indicativos da inexistência de 

relação jurídica entre as partes, bem como de que todos os débitos 

inscritos no cadastro de inadimplentes do autos são oriundos de do 

mesmo contrato. O perigo de dano de difícil ou incerta reparação 

(periculum in mora) funda-se no abalo à imagem do autor, bem como na 

impossibilidade de obtenção de crédito”.(AI 146213/2014, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015). (destacamos). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O 

pedido de antecipação de tutela deve ser deferido quando presentes os 

requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 50996/2008, DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, 

Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O pedido de antecipação de 

tutela deve ser deferido quando presentes os requisitos contidos no art. 

273 do CPC”. (AI 50996/2008, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, Publicado no DJE 16/01/2009). 

(destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - PERICULUM IN 

MORA - DEMONSTRAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - 

EXCLUSÃO E/OU ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO JUNTO AOS CADASTROS 

DEMERITÓRIOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo 

a prova concludente dos requisitos esculpidos pela regra do art. 273 do 

CPC, deve ser deferido o pedido de antecipação de tutela”. (AI 

56926/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 10/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014)”. 

(destacamos). Ademais, registro que a tutela de urgência pode ser 

revogada a qualquer tempo, quando então a negativação pode ser 

reativada e o nome do autor poderá voltar a figurar no cadastro do 

SPC/SERASA, tudo sem prejuízo da cobrança judicial do débito, se devido, 

é claro, incidindo até mesmo os acréscimos legais atinentes à espécie. Em 

suma, não há prejuízo irreversível à parte ré. Isto posto, DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida para determinar que a 

requerida proceda com o necessário para exclusão da restrição ao nome 

da parte autora insertas nos bancos de dados do SERASA/SPC, fundadas 

na obrigação litigiosa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer 

em crime de desobediência e multa diária de R$ 100,00 por dia de atraso. 

No mais, considerando a ausência de manifestação pela realização da 
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audiência de conciliação, citem-se as requeridas para, querendo, 

contestarem a ação, no prazo legal consignado às advertências legais. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência. São José 

dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 03/2018-DF - ALTERAR a escala de plantões do mês 

de FEVEREIRO/2018 como abaixo relacionado

* A Portaria nº 03/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24881 Nr: 1153-12.2004.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA IURKIV, ANGELO VALMOR 

LAZZAROTTO, FÁTIMA TERESINHA HONAISER LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, Rafael Lopes de Oliveira Casati - OAB:19724/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273

 Para intimar a parte Requerente através de seu(s) procurador(es)a 

comparecer na Secretaria da Vara Única de Sapezal para retirar Carta 

Precatória Expedida para cumprimento na Comarca de Maravilha-SC, 

comprovando nos autos a distribuição da referida Carta no Juizo 

Deprecado no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93322 Nr: 1825-97.2016.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 Vistos etc.

Trata-se de ação de guarda ajuizada por Adão Marcelo Santos Sousa em 

face de Priscila Alves Pereira de Sousa objetivando a guarda do menor 

Gabriel Abner Pereira de Sousa.

 Realizado estudo psicossocial, a equipe multidisciplinar do juízo concluiu 

que os genitores da criança precisam se organizar para que possam 

atender às necessidades psicológicas do menor.

Instado a se manifesta o Ministério Publico pugnou pelo indeferimento da 

guarda pleiteada.

Vieram os autos conclusos.

Compulsando os autos, entendo necessária a realização de audiência 

para melhor elucidação dos fatos, a qual DESIGNO para o dia 08/05/2018 

às 13:00 horas.

INTIME-SE a equipe multidisciplinar para comparecimento na audiência.

Determino a oitiva de Claudia Alves Pereira, tia da criança, mencionada no 

laudo psicossocial (fl. 42), como testemunha do juízo, a qual deverá ser 

intimada pessoalmente da data da audiência.

Intimem-se as partes para que, em 15 dias, tragam aos autos o rol de 

testemunhas, observando-se o disposto no art. 455 do CPC, em especial a 

responsabilidade das partes no comparecimento das testemunhas.

Intimem-se pessoalmente as partes a fim de comparecer para depoimento 

pessoal, sendo que sua ausência será impuutada como confissão.

Na oportunidade será colhido depoimento pessoal das partes, as quais 

serão intimadas com observância das determinações do art. 385, § 1º, do 

CPC.

INTIMEM-SE as partes para comparecimento na audiência.

INTIME-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73094 Nr: 666-27.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVUCOL RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA-ME, INACIO ALOISIO WEBLER, GEORGIA CAMILA CORRADI, 

ANGELA VOGT WEBLER, ACELMO CESAR CORRADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:13843-E

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Esadual em 

face de Savucol Recapadora de Pneus LTDA – ME e outros todos 

devidamente qualificados nos autos.

O executado apresentou exceção de pré-executividade fundamemtada na 

alegação de que a empresa requerida não comercializa pneus, mas 

apenas realiza o recondicionamento, e nesta qualidade, de empresa 

prestadora de serviço somente incidiria o ISS.

Afirma ainda, que a dívida ativa cobrada através da presente CDA se 

refere a débito referente a diferença de alíquota do ICMS sobre a 

aquisição de insumos para sua atividade.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Cediço que a objeção de pré-executividade caracteriza-se como meio de 

defesa de que se pode valer o executado no bojo do processo de 

execução. É através da exceção que poderá o executado alegar qualquer 

matéria de ordem pública relacionada à admissibilidade da execução.

Nesse viés, esclareço que à luz do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), 

exigindo a garantia do juízo para que se possa apresentar embargos, vejo 

viabilidade na exceção de pré-executividade, mesmo porque matérias de 

ordem pública podem ser conhecidas ex officio pelo Magistrado.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é admissível 

à objeção para discutir questões de ordem pública, como os pressupostos 

processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo 

atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade desde que não demandem 

dilação probatória.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REQUISITOS 

CONFIGURADORES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO 

AO AGRAVO - INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. O acórdão recorrido 

não decidiu acerca dos arts. 112, 421, 422 e 476, todos do Código Civil, 

apesar da interposição de embargos de declaração, razão pela qual, 

incide, na espécie, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, ante a ausência 

de prequestionamento, pois a matéria regulada nos aludidos dispositivos 

não foi interpretada pela Corte de origem. 2. É firme a jurisprudência desta 

Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível 

somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação 

probatória. 3. Na hipótese em relevo, o acórdão recorrido inadmitiu, na via 

da exceção de pré-executividade, a suspensão de pagamentos das 

parcelas por parte da ora recorrente em razão da ausência de 

comprovação de crédito em seu favor, tendo em vista a necessidade de 

análise do conjunto probatório. Nesse sentido, para acolhimento do apelo 

extremo, seria indispensável o revolvimento das provas juntadas aos 

autos, o que, forçosamente, ensejaria rediscussão de matéria fática, o 

que incide, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de 

Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial. 4. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016)”.

Diante disso, verifica-se do caso em análise que a exceção não aponta 

qualquer matéria de ordem pública que possa ser conhecida ex oficio ou 

que dispense dilação probatória, mormente pelo fato de que não foram 

juntados documentos comprobatórios do alegado juntamente com a 

exceção de pré-executividade, razão pela qual NÃO CONHEÇO a exceção 
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de pré-executividade por ser via inadequada para defesa.

Intime-se a parte exequente via remessa dos autos para ditar os rumos da 

presente execução, bem como se manifestar quanto aos valores 

bloqueados via BACENJUD vinculado à presente execução no prazo de 

15(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77539 Nr: 1675-87.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 Vistos e Examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios peticionado às fls. 100/101.

Impugnação ao Cumprimento de Sentença acostado às fls. 107/144, 

fundamentando o excesso de execução no valor de R$ 455,22.

O valor que o executado considera correto foi depositado em 24/08/2016, 

consoante comprovante de fls. 145.

O exequente se manifestou às fls. 184 concordando com o excesso de 

execução, requerendo a devolução do excesso ao executado, bem como 

a liberação do valor incontroverso a seu favor.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato. Decido.

Sem delongas, tendo em vista a concordância do exequente, expressada 

às fls. 184, restou patente o excesso de execução em R$ 

455,22(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada para, declarar o 

excesso de execução.

Tendo em vista a quitação integral do débito, conforme os cálculos 

colacionados nos autos, JULGO EXTINTO O PRESENTE CUMNPRIMENTO 

DE SENTENÇA, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se alvará de levantamento no valor de R$ 3.338,13 em favor da 

parte exequente, bem como em favor da executada, no valor de R$ 

455,22, devendo os valores correspondentes ser atualizados pelo 

Contador Judicial quando da expedição do Alvará, em consonância com o 

saldo da conta judicial.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Proceda o Senhor Gestor com os atos necessários ao cumprimento 

integral das determinações acima, incluindo a juntada do extrato atualizado 

da conta Judicial para expedição dos Alvarás.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Sapezal/MT,07 de Fevereiro de 2018.

 Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 30349 Nr: 1447-93.2006.811.0078

 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: NELSON RODRIGUES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, JOÃO CESAR 

BORGES MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GABRIELA PARRA SANTILIO - OAB:8652, GASTÃO 

BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT, HELEN VANESSA OLIVEIRA 

RITT ZANCHIN - OAB:9656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI LUIZ MANHABOSCO - 

OAB:9483-B / MT

 Vistos etc.

Certifique-se o Senhor Gestor Geral quanto ao cumprimento integral do 

determinado às fls. 142/143 e, após ao arquivo.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Às providencias.

Sapezal/MT, 07 de Fevereiro 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37239 Nr: 2068-85.2009.811.0078

 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: JEFERSON PEREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11340-A, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Vistos etc.

Recebo os Embargos de Declaração de fls. 256/261, para analisar os 

pontos considerados omissos, duvidosos, contraditórios e/ou obscuros 

pela parte Embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais é 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 decisão, ou omissão de 

algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

conhecidos, posto que tempestivos e houve indicação de possível 

omissão.

Alega a embargante que a certidao que determinou o pagamento das 

custas de fls. 256 não levou em consideração a concessão do benefício 

da Assistencia Judiciária Gratuita.

Pois bem.

Verifico dos autos que é caso de procedência dos embargos.

Consoante comprovado nos autos foi concedida a Assistência Judiciária 

Gratuita ao requerente, consoante verifico às fls. 105/109.

Nesta senda, não há razão para que a parte autora recolha as custas 

processuais eis que nao foi comprovado nos autos que não faz juz ao 

benefício anteriormente concedido.

Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de declaração opostos e no 

mérito JULGO PROCEDENTE para tornar nula a certidão de fls. 256 eis que 

a parte autora é beneficiária da assistência Judiciária Gratuita.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal, 07 de Fevereiro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27202 Nr: 491-43.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 
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OAB:MT/15.814-A, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Impulsiono os presente autos para proceder à intimação do réu, na 

pessoa de seu advogado de defesa , para apresentar memoriais finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21106 Nr: 469-24.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Santos de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc. Aguarde-se a devolução das Cartas Precatórias 

encaminhadas para inquirição das testemunhas Rafael Rocha Bonfim e 

Clebson Luiz Lorenssetti, bem como para o interrogatório do acusado. 

Com o retorno das referentes missivas devidamente cumpridas, abra-se 

vista às partes para apresentação de Alegações Finais, por escrito, 

iniciando pela acusação, e, após, à defesa. Após, faça-me os autos 

conclusos para sentença. 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.: 11334 Nr: 87-02.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. M. Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente, determino a 

SUSPENÇÃO da execução, nos termos do artigo 40 da LEF.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino o ARQUIVAMENTO 

do feito, nos termos dos §2º do artigo 40 da LEF.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vistas à Fazenda Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20142 Nr: 433-16.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lara Madeiras Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc.

O artigo 48 da Lei 13.043/2014 traz que o Procurador da Fazenda Nacional 

requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções 

fiscais de débitos com o FGTS, cujo valor consolidado seja igual ou inferior 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde que não conste dos autos garantia, 

integral ou parcial, útil à satisfação do crédito.

 Na hipótese, a parte requerente requereu o arquivamento da presente 

execução, tendo em vista o valor executado, o que autoriza/determina o 

arquivamento provisório do presente feito, nos moldes da lei em comento.

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, em cumprimento 

ao disposto no artigo 48 da Lei 13.043/2014, DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Contudo, em relação ao prazo prescricional, no julgamento do ARE 

709212/DF, o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do prazo 

prescricional de 30 anos previsto no art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e art. 

55 do Dec. 99.684/1990, passando a entender que o prazo prescricional 

aplicável às cobranças dos depósitos do FGTS seria o de5 anos, previsto 

no art. 7º, XXIX, da CF/88.

Veja-se que, em razão do julgamento do ARE 709212/DF, ficam superadas 

as Súmulas 362/TST e 210/STJ.

 Atendendo à garantia da segurança jurídica, o STF atribuiu a este 

julgamento efeitos ex nunc.

 Desse modo, para os casos em que o prazo prescricional já estava em 

curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar 

primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 

13.11.2014.

Destarte, mantenha-se os autos em arquivo sem baixa na distribuição até 

a data de 13/11/2019, caso não haja novo pedido de vista por parte da 

exequente. Após o referido prazo, intime=se à exequente para se 

manifestar sobre a prescrição.

 Saliento que o presente arquivamento não está sujeito ao recolhimento de 

custas judiciais, nem implica em sucumbência.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23332 Nr: 125-72.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Baldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc. Preliminarmente HOMOLOGO a desistência da oitiva da 

testemunha Claudineia Bezerra Ribeiro. No mais, dou por encerrada a 

instrução processual. Abra-se vista às partes para apresentação de 

Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 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 das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27372 Nr: 596-20.2017.811.0094

 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: Elizeu Ribeiro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilson José Vieira - 

OAB:OAB-18816/A, Valdriangelo Samuel Fonseca - OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B

 Vistos, etc.

I – CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE a decisão proferida no Acórdão de fls. 

386, sendo assim, EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

do imóvel objeto da lide em favor de Elizeu Ribeiro Sobrinho;

II – Fica desde já deferido o reforço policial para cumprimento da aludida 

diligência;

II – No mais, expeça-se ofício ao Cartório de Serviço Registral e Notarial do 

Cristo Rei, na forma determinada em decisão de fls. 369/371.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3092 Nr: 562-65.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A.Sena -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial, intime-se o apelado via Edital. 

Ultrapassado o prazo com ou sem resposta, remeta-se os autos ao 

Tribunal competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11163 Nr: 785-42.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 686 de 709



DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuracy O. Mendes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se de quatro processos de execução fiscal, sendo que em dois 

deles (11174 e 11163) foi requerida a suspensão para verificar eventual 

pagamento e, em outros dois (11176 e 11173) requerida a penhora on line.

Dessa forma, considerando que pode ter havido o pagamento do débito, a 

fim de evitar qualquer prejuízo, dê-se vistas à Fazenda Pública Estadual 

para que se manifeste sobre eventual pagamento realizado ou, de outra 

forma, requeira o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11173 Nr: 795-86.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuracy O. Mendes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se de quatro processos de execução fiscal, sendo que em dois 

deles (11174 e 11163) foi requerida a suspensão para verificar eventual 

pagamento e, em outros dois (11176 e 11173) requerida a penhora on line.

Dessa forma, considerando que pode ter havido o pagamento do débito, a 

fim de evitar qualquer prejuízo, dê-se vistas à Fazenda Pública Estadual 

para que se manifeste sobre eventual pagamento realizado ou, de outra 

forma, requeira o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11174 Nr: 796-71.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuracy O. Mendes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se de quatro processos de execução fiscal, sendo que em dois 

deles (11174 e 11163) foi requerida a suspensão para verificar eventual 

pagamento e, em outros dois (11176 e 11173) requerida a penhora on line.

Dessa forma, considerando que pode ter havido o pagamento do débito, a 

fim de evitar qualquer prejuízo, dê-se vistas à Fazenda Pública Estadual 

para que se manifeste sobre eventual pagamento realizado ou, de outra 

forma, requeira o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11176 Nr: 798-41.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuracy O. Mendes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se de quatro processos de execução fiscal, sendo que em dois 

deles (11174 e 11163) foi requerida a suspensão para verificar eventual 

pagamento e, em outros dois (11176 e 11173) requerida a penhora on line.

Dessa forma, considerando que pode ter havido o pagamento do débito, a 

fim de evitar qualquer prejuízo, dê-se vistas à Fazenda Pública Estadual 

para que se manifeste sobre eventual pagamento realizado ou, de outra 

forma, requeira o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20035 Nr: 327-54.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. M. de Melo Madeiras - Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente, determino a 

SUSPENÇÃO da execução, nos termos do artigo 40 da LEF.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino o ARQUIVAMENTO 

do feito, nos termos dos §2º do artigo 40 da LEF.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vistas à Fazenda Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22413 Nr: 458-58.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. M. Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente, determino a 

SUSPENÇÃO da execução, nos termos do artigo 40 da LEF.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino o ARQUIVAMENTO 

do feito, nos termos dos §2º do artigo 40 da LEF.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vistas à Fazenda Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24476 Nr: 828-03.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. - REDE CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicodemos Correia de Santana - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de busca de endereço da parte nos termos do artigo 319, 

§1º do CPC.

 Proceda à busca de endereços do(s) executado(s) via BACENJUD.

 Com o aporte da resposta, proceda-se à citação do(s) executado(s).

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9050 Nr: 654-38.2008.811.0094

 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: Harold Borchardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Francovig 

Filho - OAB:12359/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, Louise Rainer 

Pereira Gionédis - OAB:8.123, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT/14258-A

 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 
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movimentação processual.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10369 Nr: 1231-79.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Patricia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente intimada, a parte executada, deixou de quitar o débito 

exequendo.

 Assim sendo, defiro a PENHORA ONLINE, face à parte executada. 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 deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Intime-se o exequente para se manifestar no feito, requerendo o for de 

direito e interesse, no prazo legal, sendo que seu silencio importará em 

extinção do feito nos moldes do artigo 485, III, do NCPC.

 No mais, procedam-se as alterações na classe processual dos autos, eis 

que se trata de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11388 Nr: 139-95.2011.811.0094

 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: Madeireira Cimasa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Silviana Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:, Sérvio Túlio de Barros - OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de exigir contas c/c com a exibição de documentos, 

tendo a sentença julgado procedente o dever de prestar contras (fls. 

95/97).

Em decisão de fls. 138/140 foi indeferido o pedido de busca e apreensão, 

considerando a existência de penalidade específica estipulada pelo artigo 

550 do Código de Processo Civil. Nesse passo a parte requerente foi 

intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresentasse as contas.

 De tal decisão não houve recurso.

 Houve pedido de dilação de prazo para apresentação de contas, sendo 

deferido.

 Por fim, em fl. 144 aportou novo pedido de intimação do réu para carrear 

aos autos os documentos citados (extratos bancários e contrato de 

abertura de conta corrente respectiva), com o pedido de busca e 

apreensão.

 Nesse ponto, em relação ao pedido de busca e apreensão, trata-se de 

matéria vencida, pois já decida em fls. 138/140 sem qualquer insurgência 

recursal.

 Contudo, considerando que é corriqueiro a mudança de representação 

processual dos Bancos, tenho por bem deferir nova intimação à parte 

Requerida, sendo desta vez por intimação pessoal, para que apresente os 

documentos requeridos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, vistas a parte requerente para requerer o que entender 

necessário.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21322 Nr: 691-89.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. Colonhezi Móveis - ME, Argemiro Lopes 

Colonhezi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

No que tange ao pedido de penhora de veículos, determino seja realizada 

a busca pelo sistema RENAJUD, efetivando o bloqueio tanto quanto à 

circulação, como transferência.

Efetivado o bloqueio via RENAJUD e antes de emitir o mandado de penhora 

e avaliação, intime-se a Fazenda Pública para se manifestar sobre:

a) Quais bens deseja a expedição do mandado de penhora;

b) sobre o desejo de ficar como depositária de tais bens, nos moldes do 

artigo 11, §3º, da LEF. Em caso de silêncio o executado ficará como fiel 

depositários dos bens, tendo em vista a indisponibilidade de espaço no 

depósito judicial.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem, bem como 

intimação da parte executada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22634 Nr: 616-16.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilda Alves Teixeira, Abdias de Almeida Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc. Considerando que a testemunha Marli dos Santos Lima 

encontra-se residindo na Comarca de Juara-MT, consoante certidão de 

fls. 91, expeça-se carta precatória para sua inquirição. Do mesmo modo, 

abra-se vista ao MP para que se manifeste quanto à eventual endereço 

desta testemunha. Com o aporte da referente missiva devidamente 

cumprida, abra-se vista às partes para apresentação de Memoriais Finais, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 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.: 22698 Nr: 653-43.2014.811.0094

 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: NAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para fins de DECRETAR o DIVÓRCIO de 

NELSON ALVES DE OLIVEIRA em face de IRIA INÊS RECKZIEGEL, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial, com fundamento no artigo 

226, § 6º da Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66/2010, devendo a requerente voltar a usar o nome de 

solteira IRIA INÊS RECKZIEGEL.Isento de custas e honorários, 

considerando a gratuidade da Justiça.Fixo à título de honorários ao 

advogado dativo nomeado, Dr. Geraldino Viana da Silva o valor de 5 URH, 

devendo-se expedir a certidão honorária. Uma vez preclusa a via 

recursal, expeça-se o mandado para a averbação do divórcio no Registro 

Civil das Pessoas Naturais de 15. Por fim, procedidas às anotações e 

baixas necessárias, arquivem-se estes autos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27879 Nr: 886-35.2017.811.0094

 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: RAdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para fins de DECRETAR o DIVÓRCIO de por 

ROSANGELA APARECIDA DE PAIVA em face de DNILSON GONÇALVES 

DA SILVA, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, com 

fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com a redação 

alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, devendo a requerente 

voltar a usar o nome de solteira ROSANGELA APARECIDA DE 

PAIVA.Isento de custas e honorários, considerando a gratuidade da 

Justiça.Fixo à título de honorários ao advogado dativos nomeados, Dr. 

Agnaldo Valdir Pires e Dr. Abraão Lincon de Laet o valor de 5 URH cada, 

devendo-se expedir a certidão honorária. Uma vez preclusa a via 

recursal, expeça-se o mandado para a averbação do divórcio no Registro 

Civil das Pessoas Naturais de 23. Por fim, procedidas às anotações e 

baixas necessárias, arquivem-se estes autos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11579 Nr: 321-81.2011.811.0094

 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): José Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - 

OAB:5802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 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. 112/113, procedendo o depósito do valor dos 

honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7578 Nr: 509-50.2006.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFFM, JVdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, Vanessa Alves Contó - OAB:MT/15.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

exequente para manifestar acerca dos documentos de fls. 189/213, nos 

termos da decisão de fls. 186/188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11559 Nr: 303-60.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurildo Daniel Lauro, Rosineide Neves Lauro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

exequente para manifestar acerca da petição e documentos de fls. 

107/136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10850 Nr: 478-88.2010.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Pires Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de CITAÇÃO. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", para emitir a guia no valor de R$ 15,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8659 Nr: 287-14.2008.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Rerison Rodrigo Babora - OAB:MT/9.578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do 

requerente, na pessoa de seu advogado, para juntar aos autos certidão 

de óbito, conforme solicitado ás fls. 162.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22903 Nr: 807-61.2014.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados da Região dos Vales - Sicredi Região dos Vales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Encantado Ltda., Transportadora 

Serra Azul Ltda., Nilvo Sangali, Maria Izabel Tarter Sangalli, Saninvest 

Participações Investimento e Locação Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álex Herold - OAB:OAB-RS 

38.892, Celso Luiz Herold - OAB:RS/22.794, Gabriela Casaril - 

OAB:RS/79.054, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Salgado Marder - 

OAB:50767/RS, André Madruga Leal - OAB:95151/RS, André Roberto 

Mallmann - OAB:22940/RS, Angelica Dewes Colombo - 

OAB:72644/RS, Cassiano Menke - OAB:47136/RS, José Renato Bopp 

Meister - OAB:30494/RS, Lucas José Mariani - OAB:55788/RS, Maria 

Victória Mangeon Knorr - OAB:97862/RS

 Vistos.

Diante do postulado às fls. 120/126.

Abra-se vista dos autos ao requerido para que se manifeste, no prazo de 

10 (dez) dias, sobre o laudo de avaliação da área de terra penhorada, 

apresentado pelo requerente.

 Após, decorrido o prazo, retornem-se os autos novamente conclusos, 

para outras deliberações.

 Intimem-se.

 Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52262 Nr: 700-04.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Zenaide de 

Souza na Ação condenatória de concessão do benefício de 

aposentadoria por idade proposta em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social. Sem custas processuais em razão do deferimento dos benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 01 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50798 Nr: 1951-91.2015.811.0108

 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: Gessi Teresinha De Moura Boelter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade à Sra. Gessi Teresinha de Moura Boelter, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo (15/01/2015).Assim, 

em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome da segurada: Gessi Teresinha de Moura Boelter;Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade;Renda Mensal Atual: um salário 

mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento 

administrativo (15/01/2015);Prazo para cumprimento da sentença: 30 

(trinta) dias.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, 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.Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador 

quando, em razão da idade avançada, não tem condições de exercer 

atividade laborativa.Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54883 Nr: 2094-46.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelio Rohsler, MARI ROHSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAAD AMERICAS NV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT0004708A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT0013477A

 Destarte, o que novamente se vê é o manejo dos aclaratórios somente 

como uma etapa preliminar, um ensaio recursal da apelação, o que, de per 

si, já escancara a falta de lealdade processual do recorrente, razão 

porque, inexistindo qualquer omissão ou contradição na decisão de 

embargada, desprovejo os embargos declaratórios, que não se prestam 

ao fim de reformar a decisão atacada, aplicando à embargante multa de 

2% sobre o valor da causa, condicionando o manejo de novos apelos ao 

seu recolhimento.Transitada em julgado, aguarde-se provocação dos 

interessados, no sentido de promoverem a liquidação da sentença 

objurgada.P.R.I.C.Tapurah/MT, 6 de fevereiro de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54883 Nr: 2094-46.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelio Rohsler, MARI ROHSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAAD AMERICAS NV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT0004708A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT0013477A

 Ante ao exposto, sendo flagrante o uso dos aclaratórios com finalidade 

de mera procrastinação, incide na hipótese a sanção a que se refere o 

art. 1026, § 2º do NCPC, razão porque, não existindo omissão ou 

contradição a ser sanada, conheço dos embargos mas nego-lhes 

provimento e aplico aos embargantes multa de 2% sobre o valor da causa, 

condicionando o manejo de novos apelos ao seu recolhimento.Transitada 

em julgado, aguarde-se provocação dos interessados, no sentido de 

promoverem a liquidação da sentença objurgada.P.R.I.C.Tapurah/MT, 6 de 

fevereiro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56788 Nr: 516-14.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAÍAS NERI TOBALDINI, ZENAIDE TOBALDINI, 

DOUGLAS JUNIOR TOBALDINI, FABIANA DE ASSIS LIMA TOBALDINI, 

JOSEFA DUARTE SANTOS, LUIZ CARGNELUTTI PACHECO, SOELI 

SEITENSTICKER., RODRIGO SCHMITZ, DOMINGOS FERREIRA DE LIMA, 

JOSE PAULO DOS SANTOS, ANA MARIA SIEVERS DE SÁ, FRANCIELE 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda, 

ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:OAB/MT- 9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO PIACENTINI 

- OAB:MT 7170-B, RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI - OAB:SP 250.538

 Dessarte, erro algum, contradição nenhuma a ser sanada, também neste 

particular.Por fim, apresentada pelas partes as provas que ainda 

pretendem produzir (salvo a embargante que, inadvertidamente, imaginou 

que seu recurso teria o condão de suspender os prazos e atos 

processuais, mesmo não havendo qualquer previsão legal para tanto), 

designo, desde logo, audiência de instrução, a ser realizada no dia 

05/03/2018, às 13:30h, devendo as partes apresentar o rol de 

testemunhas e providenciar a comunicação a que alude o art. 455 do 

NCPC, comprovando tal fato nos autos, até 3 dias antes do ato, pena de 

desistência tácita quanto às testemunhas faltantes.Publique-se.Às 

providências.Tapurah/MT, 06 de fevereiro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54402 Nr: 1864-04.2016.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelso Balistieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR LUIZ ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 
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OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Ante o exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição, na forma do 

art. 290, do CPC, isentando o autor do pagamento das custas processuais 

e sem fixação de sucumbência, porque a decisão de cancelamento 

repristina o feito a seu momento pré angularização da lide, que somente se 

deu a caráter precário, por força de decisão liminar posteriormente 

derrubada pela própria Câmara julgadora que a havia 

concedido.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Transitada em julgado, arquive-se Às 

providências.Tapurah/MT, 7 de fevereiro de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61243 Nr: 3129-07.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernando Cavazzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45638 Nr: 1513-02.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAD, VALERIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALEXANDRE DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de suspensão do processo, conforme requerido à fl. 60.

 Desta feita, SUSPENDO a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o 

qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do Art. 921, do NCPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC)

 Tomando como ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a 

regra de que: suspendesse a execução quando o executado não possuir 

bens penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de 

quantia e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento 

não pode ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, 

adjudicados, ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de 

frutos e rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao 

prosseguimento da execução. Como toda e qualquer execução funda-se 

na responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado”.(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179).

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do Art. 921, do NCPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do 

NCPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

Aguarde-se no arquivo provisório.

Às providências.

 Tapurah/MT, 02 de agosto de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52250 Nr: 695-79.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR LUIZ ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelso Balistieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:MT 18.870-O

 Desse modo, facultado ao devedor o cumprimento da obrigação ou a 

indicação da escolha na entrega da coisa, e quedando-se ele omisso, 

retorna ao credor o direito de escolher, o que aparente fez pela petição de 

fl. 58/59, nonde pediu a penhora no rosto dos autos da ação de execução 

de cod. 51492, da soja que fosse arrestada em favor do devedor naquela 

demanda.Ainda que não se posa tratar de penhora no momento, já que 

segundo o art. 812 do CPC, a parte que não optou pode impugnar a 

escolha da outra, no prazo de 15 dias, mas amoldando a pretensão aos 

comandos legais, mormente o art. 806, § 2º, de aplicação cogente também 

ao procedimento de entrega de coisa incerta, defiro o pedido como busca 

e apreensão, determinando que se lavre no rosto dos autos da ação 

executiva de cod. 51492, a constrição das 3.400 sacas de soja, desde 

que no padrão da obrigação aqui executada.Não tendo sido fixada 

inicialmente, arbitro a verba honorária, em caso de satisfação da 

obrigação de entregar coisa, por meio da constrição ora deferida, em 10% 

sobre o valor da obrigação na data do vencimento, convertido em pecúnia 

porque verba sucumbencial é devida por quantia certa, incidindo depois 

disso juros e correção monetária.Desse modo, com fulcro no art. 806, § 2º 

do CPC, defiro o pedido formulado pelo exequente, determinando a busca 

e apreensão de 3.400 sacas de 60 Kg de soja, que deverão ser 

efetivadas no rosto do processo de execução de cod. 51492, devendo o 

executado ser intimado dessa decisão, inclusive para os fins do art. 812 

do mesmo Código de Ritos.Providências necessárias.Tapurah (MT), 7 de 

fevereiro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43427 Nr: 2384-66.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando de Matos Borges, VINICIUS PULIDO 

GUADANHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAS GEOVANI ARGENTA

 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: Neudi Galli - 

OAB:MT0006562-B

 CERTIFICO que decorreu o prazo de intimação da parte requerida, sem 

manifestação nos autos quanto a pagamento, nomeação de bens a 

penhora ou oferecimento de embargos, razão pela qual impulsiono os 

autos para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 10 dias dar prosseguimento ao feito, apresentando 

planilha atualizada dos valores devidos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000239-78.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY VIEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 691 de 709



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: 

1000239-78.2017.8.11.0108 REQUERENTE: MARLY VIEIRA SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Impulsiono os autos para promover 

a intimação da parte requerida, por seu procurador, Advogado: MAURO 

PAULO GALERA MARI OAB: MT 3.056-A Endereço: rua das palmeiras , 

300, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 , para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 20/03/2018 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: 1000239-78.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY VIEIRA 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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000239-78.2017.8.11.0108 REQUERENTE: MARLY VIEIRA SOUSA 

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: 

20/03/2018 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: 8010051-64.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DEZEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

8010051-64.2013.8.11.0108 REQUERENTE: JULIANA DEZEM REQUERIDO: 

FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB: MT 9.601-A Endereço: 

ROMUALDO ALLIEVI, 1084, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 , 

para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de 

Conciliação Data: 20/03/2018 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: 1000317-72.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE CRISTINA LOYOLA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VEIGA JUNIOR OAB - MS15390 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000317-72.2017.8.11.0108 REQUERENTE: RAIANE CRISTINA LOYOLA 

CORREA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Impulsiono os autos para promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: JOÃO CARLOS 

VEIGA JUNIOR OAB: MS 15.390 Endereço: PROFESSOR YANK, 484, 

CASA, VILA BUCK, GUARAPUAVA - PR - CEP: 85100-000 , para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 20/03/2018 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: 1000320-27.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MINOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DE FAVERI KIRNEV OAB - MT24103/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO A KRAUSE - ME (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000320-27.2017.8.11.0108 REQUERENTE: ANGELO MINOSSO 

REQUERIDO: ROBERTO A KRAUSE - ME Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

DAIANE DE FAVERI KIRNEV OAB: MT 24.103/O Endereço: PREFEITO 

HUGO CABRAL, 389, APT 204, CENTRO, LONDRINA - PR - CEP: 

86020-110 , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 20/03/2018 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: 1000322-94.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ANDRADE DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000322-94.2017.8.11.0108 REQUERENTE: JOSEFA ANDRADE DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os 

autos para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

Advogado: ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB: MT 9.601-A Endereço: 

BRASILIA, 491, JARDIM JULIANA, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 , para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 20/03/2018 Hora: 16:00, a se realizar na sede deste Juizado 

Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000323-79.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GELIANE RAFAELA LEMKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (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: 

1000323-79.2017.8.11.0108 REQUERENTE: GELIANE RAFAELA LEMKE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, Advogado: BRUNO PROENÇA OAB: MT 15.440-A Endereço: 

AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-250 , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação 

Sala: Audiências de Conciliação Data: 20/03/2018 Hora: 16:20 , a se 

realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000324-64.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURILHO PELLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000324-64.2017.8.11.0108 REQUERENTE: JOSE MAURILHO PELLIN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB: MT 9.601-A Endereço: BRASILIA, 

491, JARDIM JULIANA, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 , para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 20/03/2018 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: 1000003-92.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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: 

1000003-92.2018.8.11.0108 REQUERENTE: BRUNA DA SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da 

parte autora, por seu procurador, Advogado: ALEIR CARDOSO DE 

OLIVEIRA OAB: MT 13.741A-O Endereço: desconhecido , para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 27/03/2018 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: 1000004-77.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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: 

1000004-77.2018.8.11.0108 REQUERENTE: ANDRE DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da 

parte autora, por seu procurador, Advogado: ALEIR CARDOSO DE 

OLIVEIRA OAB: MT0013741A-O Endereço: desconhecido, para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 27/03/2018 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: 1000001-25.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR VERSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000001-25.2018.8.11.0108 REQUERENTE: OSCAR VERSARI REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os autos para promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: KAROLINA 

PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB: MT 23.579/O Endereço: MINAS 

GERIAS, 83, CASA, CENTRO, GUARANIAÇU - PR - CEP: 85400-000 , para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 27/03/2018 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: 1000002-10.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MAGNANI TIRLONI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DE FAVERI KIRNEV OAB - MT24103/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. VIEIRA FERREIRA - ME (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000002-10.2018.8.11.0108 REQUERENTE: KARINA MAGNANI TIRLONI - 

ME REQUERIDO: E. VIEIRA FERREIRA - ME Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

DAIANE DE FAVERI KIRNEV OAB: MT 24.103/O Endereço: PREFEITO 

HUGO CABRAL, 389, APT 204, CENTRO, LONDRINA - PR - CEP: 

86020-110 , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 27/03/2018 Hora: 15:00 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33298 Nr: 794-70.2006.811.0085

 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 CARLOS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3536-B . 

MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Certifico e dou fé, diante do teor das manifestações dos leiloeiros 

juntadas às fls. 127/129 e considerando a inexistência de tempo hábil para 

publicação no Diário da Justiça do edital de leilão, que torno sem efeito a 

certidão expedida no dia 25 de janeiro de 2018, publicada no DJE nº 10190 

no dia 01.02.2018, acostada às fls. 126 dos autos, cancelando os leilões 

previstos para 20 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62283 Nr: 1176-77.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMAR ROQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS AGRICULTORES 

ECOLÓGICOS DO PORTAL DA AMAZÔNIA - COOPERAGREPA, DEJAIR 

ADÃO PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Dawison Joreu da Silva - OAB:23407-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 
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valor de R$ 272,70 (duzentos e setenta e dois reais e sententa centavos). 

O referido valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do 

comprovante de pagamento para este Juízo, com a respectiva 

identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33260 Nr: 759-13.2006.811.0085

 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): VALDECIR COSER

 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, 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.: 37322 Nr: 1358-44.2009.811.0085

 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: AADFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 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: 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$ - 

606,17 (seiscentos e seis reais e dezessete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 81. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ - 464,58 ( quatrocentos e sessenta e quatro 

reais e cinquenta e oito centavos) para custas e R$ - 141,59(cento e 

quarenta e um reais e cinquenta e nove 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.: 38946 Nr: 55-24.2011.811.0085

 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: EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, BRASIL TELECOM 

COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-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$ - 

515,28 (quinhentos e quinze reais e vinte e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 224-228. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ - 376,85 ( trezentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos) para custas e R$ - 125,23(cento e vinte 

e cinco reais e vinte três centavos) para fins da guia de taxa e R$ - 13,20 

(treze reais e vinte centavos) Tabela E. 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.: 58582 Nr: 703-28.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUNICE RODRIGUES DOS SANTOS, 

MARIA DE FATIMA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL DE OLIVEIRA - 

OAB:3548A

 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$ - 

518,65 (quinhentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 38. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ - 386,88 ( trezentos e oitenta e seis reais e 

oitenta e oito centavos) para custas e R$ - 131,77(cento e trinta e um 

reais e setenta e sete 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.: 14676 Nr: 192-84.2003.811.0085

 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: MYRIAN PAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIB SALOMÃO, MARIA ALVES SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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$ - 

517,27 (quinhentos e dezesete reais e vinte e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 141. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ - 376,85 ( trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para custas e R$ - 127,22(cento e e vinte e sete 

reais e vinte 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 
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Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33257 Nr: 766-05.2006.811.0085

 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): MYRIAN PAVAN

 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$ - 

383,45 (trezentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 112. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ - 376,85 ( trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos) para custas e R$ - 6,60(seis reais e 

sessenta centavos) para fins da guia de tabela E. 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.: 33316 Nr: 813-76.2006.811.0085

 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: MAURILIO SOARES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO PEDRO DILL, JOVILDE TESTA DILL, 

MARILENA SOARES VIEIRA, LUCIANO DA CRUZ FERREIRA, MARIA DE 

LOURDES DE FREITAS, JULIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:6369-E, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

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 requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

835,78 (oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 180-183. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ - 465,34 ( quatrocentos e 

sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) para custas e R$ - 

370,44(trezentos e setenta reais e quarenta e quatro entavos) 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 das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35080 Nr: 300-40.2008.811.0085

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA KEMPER - OAB:OAB/MT 3596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO JOSÉ LONGHI - 

OAB:5089-B, HUMBERTO PEDRO DE MORAES - OAB:3040/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida e a parte requerente, para que 

efetue, no prazo de 05(cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ - 17.231,02 (dezessete mil e duzentos e 

trinta e um reais e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 75-77. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ - 8.735,99 ( oito mil setecebtis e trinta e cinco reais e noventa e nove 

centavos) para custas e R$ - 8.495,03(oito mil quatrocentos e noventa e 

cinco reais 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 Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36010 Nr: 24-72.2009.811.0085

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDON TEMPONI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DOS SANTOS

 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$ - 

487,07 (quatrocentos e oitenta e sete reais e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 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.: 39536 Nr: 610-41.2011.811.0085

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA COSTA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE-MATO-GROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:12.272 OAB/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 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$ - 

600,00 (qseiscentos reais), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 98-101. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ - 466,72 ( quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois 

centavos) para custas e R$ - 133,28(cento e trinta e três reais e vinte 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53032 Nr: 223-21.2014.811.0085

 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: MICHELI CRISTINA KENSY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 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$ - 

528,16 (quinhentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 82. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ - 397,48 ( trezentos e noventa e sete reais e 

quarenta e oito centavos) para custas e R$ - 130,68(cento e trinta reais e 

sessenta 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.: 60475 Nr: 169-50.2017.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELIZARDO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, ainda, nos termos da legislação processual vigente, que intimo 

a parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência remanescente do Senhor Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 201,30 (duzentos e um reais e trinta centavos). O referido 

valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante 

de pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61032 Nr: 447-51.2017.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense Sicredi Norte.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME SAUER, TEREZINHA DE FÁTIMA TIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, ainda, nos termos da legislação processual vigente, que intimo 

a parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, com finalidade de 

promover a citação da requerida nos autos supra, no valor de R$ 117,30 

(cento e dezessete reais e trinta centavos). O referido valor deverá ser 

recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento 

para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55658 Nr: 277-74.2015.811.0077

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Sinesia da Gloria Evaristo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanete da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora sobre a carta precatória não cumprida 

de fls 92/v para informar o endereço completo da ré para citação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31989 Nr: 1289-65.2011.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Santos Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heitor Evaristo Fabricio Costa - 

OAB:23.569 OABSP, Marcia Maria da Silva - OAB:8922-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 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 à parte autora para ciência 

da decisão (25/05/2017) e efetuar o depósito de diligência (conforme 

mapa retro e, transcrito, em parte, abaixo); em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S)

Diligencias para proceder à intimação do devedor, conforme mandado nº 

77-5713 de código: 31989.

Urbano

 Endereço: Av. Milton Guilherme Muller, 841, Bairro: Jardim Aeroporto, em 

Vila Bela da SSª Trindade-MT.

VALOR DA DILIGÊNCIA: R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

 Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 013/2013.

EMISSÃO DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DISPONÍVEL NO 

SITE: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118475 Nr: 2230-27.2017.811.0102

 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: ELIZETH PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBIO DALMOLIN, SUL AMÉRICA CIA. 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Intimação do Advogado da parte Autora, para querendo no prazo legal 

impugnar as contestações juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120608 Nr: 195-60.2018.811.0102

 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: MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SPAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENI FELISBINO DOS ANJOS, ROSICLER 

FELISBINO DOS ANJOS, ROSALVO FELISBINO DOS ANJOS, ROSELI 

FELISBINO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 
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- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 195-60.2018.811.0102

Código nº: 120608

Vistos etc.

Nos termos do artigo 562, caput, parte final, do CPC, DESIGNO audiência 

para o DIA 20 DE ABRIL DE 2018 ÀS 15H00MIN. Assim, deixo para 

apreciar o pleito liminar após a realização do ato.

A parte autora deve trazer suas testemunhas, independentemente de 

intimação.

 CITE-SE, com as advertências legais, o requerido e intime-o para, 

querendo, comparecer à audiência de justificação, em que poderá intervir, 

por meio de advogado, conforme faculta o artigo 564 do Código de 

Processo Civil.

O prazo para contestar de 15 (quinze) dias, será contado da intimação 

desta decisão, artigo 564, parágrafo único, do Código de processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65367 Nr: 930-16.2006.811.0102

 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: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU DOS SANTOS FRANCO, MAURO DOS 

SANTOS FRANCO, CARMEM ROSANE MABONI FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B/MT, PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B/MT, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 7052-B

 Nos termos da legislação vigente, Intimo o Advogado PAULO MORELI, 

OAB nº 13052, para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceder a 

devolução dos autos em Cartório, sob pena de busca e apreensão e 

demais sanções cabíveis à espécie.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70584 Nr: 837-14.2010.811.0102

 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: IVANDRO NICOLI, MARCIA MUNARETTO NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO BOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125

 Isto posto, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, 

determinar a expedição de mandado proibitório, ficando o réu proibido de 

praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho com relação ao imóvel em 

litígio, nos termos do art. 501 do Código Civil e arts. 561 e 568 do Código 

de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com 

julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro 10% (dez por certo) sobre o valor da causa 

devidamente corrigido.Interposto recurso de apelação, independentemente 

de indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos artigos 994 a 1.014 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte apelada para contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Transitado em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para 

promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Sem manifestação, AO 

ARQUIVO, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da 

parte.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Vera/MT, 1º de fevereiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116691 Nr: 1487-17.2017.811.0102

 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: NILZA DEJANIRA DE ALMEIDA

 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:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE MAIO DE 2018 ÀS 14HS20MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 

da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 11 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120621 Nr: 200-82.2018.811.0102

 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: JANDIRA APARECIDA PRZYBYSWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De todo o exposto, ante os fatos narrados nos autos e considerando o 

quadro clínico da paciente, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para que o 

Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias da ciência desta decisão, 

FORNEÇA à paciente JANDIRA APARECIDA PRZYBYWYSKI o 

medicamento ETANERCEPTE 50MG, em conformidade com as prescrições 

médicas, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários à 

preservação de sua saúde, sob pena de bloqueio de verbas necessárias 

à aquisição dos referidos medicamentos, cujo fornecimento estará 

condicionado à comprovação periódica da necessidade de manutenção do 

tratamento a cada 03 (três) meses, sob pena de suspensão do 

fornecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113064 Nr: 1734-32.2016.811.0102

 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): AUTO POSTO JORÉ LTDA., OLAVO VICENTE 

FRIEDRICH, MARIA LUCIRENE APARECIDA DE SOUZA FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1734-32.2016.811.0102

Código n. 113064

Vistos, etc.

Defiro o pedido de ref. 36, para tanto forneça a Secretaria Judiciaria, 

certidão para fins de averbação do bem penhorado, com fulcro no art. 

828, do CPC.

 No mais, diante do tempo decorrido desde a última avaliação nos autos, 

DETERMINO ao Senhor Oficial de Justiça que realize nova avaliação, 

juntado o laudo nestes autos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Com a juntada da nova avaliação pelo Oficial de Justiça MANIFESTEM-SE 
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as partes em 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

Vera/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106768 Nr: 982-94.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo José Vogel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.982-94.2015.811.0102

Código n. 106768

Vistos, etc.

Considerando que os embargos à execução de código nº 107152, foram 

julgados procedentes, para fixar o valor da execução em 08 URH, defiro o 

pedido de ref. 35, pelo que EXPEÇA-SE a competente Requisição de 

Pequeno Valor.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115288 Nr: 927-75.2017.811.0102

 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: NILCE MARIA TRASEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17902, MURILO FERREIRA BLANCO - OAB:18.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, impõe-se a instauração do incidente de conflito negativo 

de competência na forma do artigo 66, II, do Código de Processo Civil, c/c 

artigo 202 e ss. do Regimento Interno do TJMT.OFICIE-SE ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente do TJ-MT (art. 953, I, CPC), instruindo o 

expediente com cópia das peças pertinentes constantes dos 

autos.Intimem-se.Às providências.Vera-/MT, 1° de fevereiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113272 Nr: 39-09.2017.811.0102

 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: MARIA SOUSA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 39-09. 2017.811.0102

Código nº: 113272

 Vistos etc.

Nos termos do art. 477, § 2º, CPC, INTIME-SE o perito judicial a fim de que 

esclareça os motivos da divergência apontada pela parte autora no laudo 

apresentado nos autos (ref. 28). Prazo: 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista às partes para nova manifestação.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 1° de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115284 Nr: 924-23.2017.811.0102

 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: DARCI MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17902, MURILO FERREIRA BLANCO - OAB:18.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113.815, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7659

 Ante o exposto, impõe-se a instauração do incidente de conflito negativo 

de competência na forma do artigo 66, II, do Código de Processo Civil, c/c 

artigo 202 e ss. do Regimento Interno do TJMT.OFICIE-SE ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente do TJ-MT (art. 953, I, CPC), instruindo o 

expediente com cópia das peças pertinentes constantes dos 

autos.Intimem-se.Às providências.Vera-/MT, 1° de fevereiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115263 Nr: 1000594-98.2017.811.0040

 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: ANIVANDO MANOEL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17902, MURILO FERREIRA BLANCO - OAB:18.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:7.394, LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8.270, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - OAB:3.512-MS

 Ante o exposto, impõe-se a instauração do incidente de conflito negativo 

de competência na forma do artigo 66, II, do Código de Processo Civil, c/c 

artigo 202 e ss. do Regimento Interno do TJMT.OFICIE-SE ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente do TJ-MT (art. 953, I, CPC), instruindo o 

expediente com cópia das peças pertinentes constantes dos 

autos.Intimem-se.Às providências.Vera-/MT, 1° de fevereiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120568 Nr: 181-76.2018.811.0102

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GISLAINE CEBALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILDO DE OLVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 181-76.2018.811.0102

Código n.120568

Vistos, etc.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) Processem em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

3) DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

4) Inicialmente, verifico que a parte autora pleiteia a concessão de 

alimentos provisórios em face dos requeridos. Sendo assim, tendo que 

resta provado nos autos o estado de filiação, porém em razão da não 

comprovação da renda dos alimentantes, FIXO alimentos provisórios no 

importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a serem pagos a partir da citação, mediante recibo, sendo que poderá ser 

modificado a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do 

binômio possibilidade/necessidade.

5) DESIGNE-SE audiência de conciliação conforme a pauto do conciliador 

desta comarca de Vera/MT.

6) CITE-SE e INTIMEM-SE as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e daquele em confissão e revelia.

7) Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado.
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8) Postergo a análise da liminar para após a realização do estudo 

psicossocial, desse modo, INTIME-SE a Equipe Multidisciplinar deste Juízo 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize estudo Psicossocial no 

endereço da requerente.

 9) Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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.: 120569 Nr: 182-61.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DIVA MARIA KRONBAUER, JKR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER SILVA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 182-61.2018.811.0102

Código n°: 120569

Vistos, etc.

I) RECEBO o cumprimento de sentença, em todos os seus termos.

II) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

III) CITE-SE o executado nos termos do artigo 528 do CPC, na forma 

requerida, para efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso e as 

que vencerem no curso do processo, no prazo de 03 (três) dias, 

comprovando o pagamento nos autos, ou justificando a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, conforme § 3° do 

artigo 528 do CPC e Súmula 309 do STJ, ressaltando que a prisão civil se 

dará pelo não pagamento do valor referente aos últimos três meses 

devidos.

IV) Não sendo efetuado o pagamento, INTIME-SE a autora para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

V) Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 108694 Nr: 108-75.2016.811.0102

 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: GERALDO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 108-75.2016.811.0102Código n°: 108694Vistos 

etc.Trata-se ação sob o rito comum ajuizada por Geraldo Polato em face 

de Fort Veículos.A parte autora manifestou à ref. 47, onde alega que a 

parte requerida, Fort Veículos, passou a operar pelo nome de Cimitan & 

CITA LTDA, e que a referida sucessão se caracteriza pelo fato de as 

empresas utilizarem o mesmo CPNJ.Todavia, não pode o pleito de 

alteração do polo passivo ser deferido, uma vez que, o simples fato da 

empresa operar com o mesmo CNPJ não é suficiente para caracterizar a 

sucessão empresarial, devendo ser demonstrada nos autos a identidade 

do objeto social e do quadro societário (...) 3. Caracterizam sucessão de 

empresas as circunstâncias de a sucessora e a sucedida possuírem o 

mesmo número do CNPJ, objeto social e sócio responsável (...). (Acórdão 

n.264205, 20040111232944EIC, Relator: JOSÉ DE AQUINO PERPÉTUO, 

Revisor: ESDRAS NEVES, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 

21/08/2006, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 01/03/2007. Pág.: 69)No caso 

concreto dos autos, conquanto se vislumbre as dificuldades que vem 

enfrentando o credor, não se verifica a certeza da sucessão empresarial, 

sendo certo que, para tal fim, necessária a existência de um instrumento 

de cessão da totalidade das cotas sociais, sub-rogando-se os 

cessionários nos direitos e obrigações que competiam aos cedentes. Já 

na sucessão irregular, feita em detrimento de credores, deve-se atentar 

para o ramo de atividade, o local em que funcionavam as empresas, a 

existência de sócios em comum, as datas de constituição e extinção de 

ambas e outros elementos que possam caracterizar a existência de 

sucessão empresarial. Assim, apresentada tão somente o CNPJ para o 

pedido de inclusão no polo passivo de outra empresa, que não aquela que 

realizou o contato com o autor, é de ser INDEFERIDO pleito.Intimem-se o 

autor para que dê andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção anômala do processo.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Vera/MT, 05 de fevereiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116384 Nr: 1359-94.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1359-94.2017.811.0102

Código nº: 116384

Vistos etc.

Diante das informações constantes dos autos, onde informam que o 

menor foi desinstitucionalizado, residindo, atualmente, com a sua genitora 

no Distrito de Entre Rios, Nova Ubiratã-MT, DETERMINO a intimação da para 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o interesse na 

continuidade da ação.

Manifestado interesse em continuar com a lide, DETERMINO, desde já, que 

seja realizado o Estudo Psicossocial em sua residência, conforme já 

determinado nestes autos, no prazo de 20 (vinte) dias.

Com a juntada do estudo, DÊ-SE vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Vera/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113541 Nr: 166-44.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:OAB/MT 16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 166-44.2017.811.0102

Código n. 113541

Vistos etc.

Considerado que o requerido, devidamente citado, deixou de comparecer 

a solenidade, bem como não ofereceu contestação, DECRETO a sua 

revelia, nos termos do artigo 344, caput, do CPC, deixando, porém, de 

aplicar-lhe efeito material do instituto (presunção de veracidade dos fatos 

elencados na inicial), uma vez que o litígio versa sobre direito indisponível 

(art. 345, II, CPC).

No mais, verifico que ainda não foi realizado Estudo Psicossocial na 

residência da parte autora. Assim, DETERMINO a Equipe Multidisciplinar do 

Fórum de Vera/MT para que, no prazo de 20 (vinte) dias, realize ESTUDO 

PSICOSSOCIAL no endereço da parte requerente.

Após, DÊ-SE vistas as partes e ao Ministério Público, para manifestar 

quanto ao estudo psicossocial.

Por fim, conclusos.

Vera/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119049 Nr: 2463-24.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDLS, EDLS, SCS, ADLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.2463-24.2017.811.0102

Código n. 119049

Vistos, etc.

Em que pese a apresentação de contestação pela parte requerida, 

negando em síntese, os fatos narrados pela vítima, cuida-se de ação de 

natureza cautelar, de modo que ao réu seja oferecido o contraditório em 

eventual ação penal.

 De sua vez, tendo em vista que a vítima informou necessitar de 

assistência judiciaria gratuita, e que a Defensoria Pública assiste o 

requerido nos presentes autos, NOMEIO a Dra. MARLY DE MOURA 

NOGUEIRA- OAB/MT 17585/O, para promover a defesa dos interesses da 

requerente.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionada advogada em 04 URH.

Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, a advogada 

nomeada para o munus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos.

 Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência aos advogados nomeados:

“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de 

cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção 

integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado 

arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição.

 § 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”.

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

 Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição 

do Defensora Dativa e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares.

Oportunamente, na sentença do presente feito, será determinada a 

expedição de certidão em favor da Defensora Dativa, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.

INTIMEM-SE a advogada mencionada da presente nomeação.

De outro lado, AGUARDE-SE o transcurso do prazo de 06 (seis) meses, a 

contar da data da concessão da medida protetiva, após INTIME-SE a 

requerente para que manifeste eventual interesse na manutenção da 

medida.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110641 Nr: 704-59.2016.811.0102

 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: MMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Autos n. 704-59.2016.811.0102

Código n. 110641

Vistos, etc.

I. DEFIRO o pedido de ref. 56, de modo que SUSPENDO o presente feito, 

com fulcro no art. 313, II, do CPC, contudo pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

considerando o tempo decorrido desde a data do pedido, ou até que haja 

nova manifestação nos autos, se antes do prazo.

 II. Decorrido o prazo supramencionado, INTIME-SE à parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção (art. 485, III do CPC).

 III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 IV. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Vera/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104441 Nr: 121-11.2015.811.0102

 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: MPdEdMG, EARDO, KAR, EAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Liane Resende - OAB:0, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n. 121-11.2015.811.0102

Código n. 104441

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que o requerido pugnou pela nomeação de 

Defensor Dativo, tendo sido nomeada a Defensoria Pública para a sua 

defesa (ref. 50).

Em manifestação, a Defensoria Pública pugnou, à ref. 54, pela designação 

de audiência de conciliação, oportunidade o qual, em contato com o 

requerido, conseguiria maiores informações para a sua defesa nos autos, 

uma vez que este reside em Feliz Natal/MT.

 O pleito foi deferido (ref. 64).

Após duas redesignações, a audiência de conciliação foi realizada em 15 

de dezembro de 2017, não tendo comparecido nem autor e nem requerido.

Quanto a autora, sua intimação foi positiva, conforme mandado de 

intimação à ref. 112. Ocorre que, muito embora a intimação do requerido 

tenha sido positiva nas duas outras oportunidades, quando da última 

resdesignação, esta foi negativa (ref. 132).

Assim, tendo em vista que ainda não foi apresentada a defesa do 

requerido, uma vez que deferida em outra oportunidade a realização 

prévia de audiência de conciliação, tenho que deve ser redesignada a 

solenidade, devendo constar na carta precatória o endereço constante 

das duas diligencias positivas (ref. 118).

 No mais, o não comparecimento da parte autora a audiência de 

conciliação, mesmo intimada pessoalmente, não enseja a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, mas sim ato atentatório à dignidade da 

justiça, conforme §8° do artigo 334 do CPC.

Desta forma, APLICO multa a parte autora, pelo não comparecimento, no 

importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em 

favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, § 8º, do CPC.

Assim, DESIGNE-SE nova audiência de conciliação conforme a pauta do 

conciliador da Comarca de Vera/MT.

INTIMEM-SE as partes para comparecimento a solenidade.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103764 Nr: 1356-47.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 700 de 709



 Processo: 1356-47.2014.811.0102

Código nº: 103764

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido á ref. 44.

INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para que informe nos autos quanto ao 

pagamento do Ofício Requisitório 1141/2016 expedido em 16/06/2016 (ref. 

39).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 1° de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105718 Nr: 629-54.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 629-54.2015.811.0102

Código nº: 105718

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido à ref. 34.

INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para que informe nos autos quanto ao 

pagamento do Ofício Requisitório 1106/2016 expedido em 25/06/2016 (ref. 

30).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 1° de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107997 Nr: 1347-51.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ANTONIO KNOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1347-51.2015.811.0102

Código n. 107997

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido à ref. 81.

DETERMIMO a expedição de imediato mandado de penhora, avaliação dos 

bens junto ao estabelecimento do executado, o qual será cumprido pelo 

Oficial de Justiça da Comarca de Vera/MT, devendo o executado ser 

cientificado da penhora realizada, e cientificado do prazo de 30 (trinta) 

dias para a propositura de embargos(art. 16 LEF).

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo (art. 17, LEF).

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a 

SUSPENSÃO do feito (art. 40, caput, LEF) e a REMESSA dos autos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses, observando-se o art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 1° de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106011 Nr: 717-92.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO - 

OAB:17934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 621-77.2015.811.0102

Código n°: 105700

Vistos, etc.

A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso manifestou à ref. 21, 

alegando que não acompanhou o ofício requisitório os seguintes 

documentos: 1) não indicação da conta bancária do beneficiário; 2) não 

indicação dos descontos e retenções que terão de ser realizados; 3) 

sentença condenatória e do acórdão proferido no reexame necessário 

e/ou de recurso voluntário; 4) decisão que tiver homologado a conta de 

liquidação; (5) ausência de procuração com poderes expressos para 

receber e dar quitação, no caso de pedido de pagamento a procurador; 6) 

certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do processo de 

conhecimento como dos embargos à execução, se houver; (7) ausência 

da certidão de intimação da Fazenda Pública para opor embargos.

Ocorre que, analisando o Ofício Requisitório juntado à ref. 19, consta a 

informação de que os documentos acima relacionados foram 

encaminhados.

Assim, DETERMINO a secretaria que certifique se realmente foram 

encaminhados os documentos relatados pela Fazenda Pública. Caso 

negativo ENCAMINHEM-SE imediatamente os documentos requeridos.

Caso os documentos tenham sido remetidos a Fazenda Pública, 

DETERMINO que seja cumprido o Ofício Requisitório já encaminhado.

CUMPRA-SE.

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.: 105700 Nr: 621-77.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo José Vogel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 621-77.2015.811.0102

Código n°: 105700

Vistos, etc.

A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso manifestou à ref. 24, 

alegando que não acompanhou o ofício requisitório os seguintes 

documentos: 1) não indicação da conta bancária do beneficiário; 2) 

sentença condenatória e do acórdão proferido no reexame necessário 

e/ou de recurso voluntário; 3) decisão que tiver homologado a conta de 

liquidação; 4) certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do processo 

de conhecimento como dos embargos à execução, se houver; (5) 

ausência do título executivo extrajudicial que suscitou a condenação.

Ocorre que, analisando o Ofício Requisitório juntado à ref. 15, consta a 

informação de que os documentos acima relacionados foram 

encaminhados.

Assim, DETERMINO a secretaria que certifique se realmente foram 

encaminhados os documentos relatados pela Fazenda Pública. Caso 

negativo ENCAMINHEM-SE imediatamente os documentos requeridos.

Caso os documentos tenham sido remetidos a Fazenda Pública, 

DETERMINO que seja cumprido o Ofício Requisitório já encaminhado.

CUMPRA-SE.

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.: 120565 Nr: 180-91.2018.811.0102

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO JOSE VIGOLO, MARIA CILENE PEREIRA, 

WEBER VIEIRA MARTINS, PABLO JUNIOR GONÇALVES, GUIMARÃES & 

BRETAS GUIMARâES LTDA - ME, JULIANO MERGEN - ME, PETERSON 

ZUFFO & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.180-91.2018.811.0102

Código n. 120565

Vistos, etc.

POSTERGO a análise quanto ao pedido cautelar de indisponibilidade de 

bens para empós a formação do contraditório.

NOTIFIQUEM-SE os requeridos para, querendo, apresentarem resposta no 

prazo legal, sob as penas da lei.

INTIME-SE o Município de Vera/MT para, querendo, integrar a presente lide, 

nos termos do art. 5°, § 2°da Lei n° 7.347/1985.

Transcorrido o prazo para resposta, de tudo certificado, conclusos com 

urgência.

CUMPRA-SE.

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.: 105165 Nr: 412-11.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFÍRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - 

OAB:14027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 412-11.2015.811.0102

Código n. 105165

Vistos, etc.

INTIME-SE a exequente, pessoalmente, para que informe no prazo de 05 

(cinco) dias, se houve o pagamento do débito exequendo.

Desatendido, ENCAMINHEM-SE os respectivos autos ao arquivo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 111160 Nr: 850-03.2016.811.0102

 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: SDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 850-03.2016.811.0102

Código n. 111160

Vistos, etc.

A Defensoria Pública manifestou nos autos apresentando endereço 

atualizado do requerente, bem como novo endereço da parte requerida, 

uma vez que a primeira tentativa de citação foi infrutífera.

Assim, DESIGNE-SE audiência de conciliação conforme a pauta do 

conciliador da Comarca de Vera/MT.

CITE-SE a parte requerida, nos termos do despacho à ref. 04.

INTIME-SE a parte requerente, para comparecimento a solenidade a ser 

designada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 103604 Nr: 1272-46.2014.811.0102

 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: JANDIR ANTONIO DAL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE FERNANDES BUDTKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: silvano francisco - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1272-46.2014.811.0102

Código n°: 103604

Vistos, etc.

DETERMINO que seja expedido novo Ofício a agencia do CIRETRAN de 

Vera/MT, reiterando o documento já expedido à ref. 83, para que preste as 

informações a este juízo, no prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária 

em caso de descumprimento, o qual FIXO no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitando-se ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CUMPRA-SE.

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.: 104227 Nr: 24-11.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFÍRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - 

OAB:14027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.24-11.2015.811.0102

Código n. 104227

Vistos, etc.

INTIME-SE a exequente, pessoalmente, para que informe no prazo de 05 

(cinco) dias, se houve o pagamento do débito exequendo, sendo que o 

silêncio será interpretado como quitação (REsp 852.928/SP).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 120570 Nr: 183-46.2018.811.0102

 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: DORALICE CARMEN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORLANDES DA SILVA FURTADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 183-46.2018.811.0102

Código nº: 120570

 Vistos etc.

I) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 II) DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador 

da Comarca de Vera/MT.

III) Após, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

IV) Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 
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contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 V) Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

VI) Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

VII) Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

VIII) 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.

IX) CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 02 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70577 Nr: 1-85.2100.811.0102

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS FINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134, WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - OAB:10705 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1-85. 2100.811.0102

Código n°: 70577

Vistos, etc.

Diante da certidão à ref. 21, onde informa que foi encaminhado cópia do 

processo integral ao administrador judicial, INTIME-O para que se 

manifeste nos autos, nos termos do despacho à pág. 996 (742 dos autos 

físicos), sob pena de desobediência, nos termos do artigo 23, § único, da 

Lei 11.101/2005, bem como que se manifeste quanto aos demais 

documentos juntados ao processo pelas partes envolvidas.

CUMPRA-SE.

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.: 107848 Nr: 1296-40.2015.811.0102

 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: ANGELA ESTER COMPAGNONI, DUVAR COMPAGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FIORINDO COMPAGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, silvano francisco - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1296-40.2015.811.0102

Código: 107848

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a parte autora pugnou pela conversão 

do inventário em rito de arrolamento.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de conversão, uma vez se tratar de 

herdeiros capazes e haver concordância quanto a partilha.

No mais, DETERMINO à parte requerente a juntada aos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, da certidão negativa de testamento, expedida pelo 

CENSEC – em cumprimento a orientação contida no Provimento n° 56 de 14 

de julho de 2016 pelo CNJ.

Após, conclusos análise o pedido de homologação do plano de partilha.

CUMPRA-SE.

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.: 104240 Nr: 31-03.2015.811.0102

 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: JULIO DAL´AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALICE RAGNINI DAL’AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 31-03.2015.811.0102

Código: 104240

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que ainda falta a representação processual 

quanto a herdeira CLARI SALETE DAL AGNOL. Assim, DETERMINO a sua 

juntada nos autos.

No mais, DETERMINO à parte requerente a juntada aos autos da certidão 

negativa de testamento, expedida pelo CENSEC – em cumprimento a 

orientação contida no Provimento n° 56 de 14 de julho de 2016 pelo CNJ.

Após, conclusos análise do pedido.

CUMPRA-SE.

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.: 120618 Nr: 199-97.2018.811.0102

 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: VTM, VAT, VM, EAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.199-97.2018.811.0102

Código n. 120618

Vistos, etc.

PROCESSE-SE o Inventário.

 NOMEIO inventariante Vanusa Terezinha Machado, que deverá prestar 

compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, de bem e fielmente 

desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único do CPC).

 Prestado o compromisso, apresente o inventariante, no prazo de 20 

(vinte) dias, as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620 do CPC).

 Vindo as primeiras declarações, CITEM-SE os interessados por Oficial de 

Justiça, inclusive a Fazenda Pública Estadual (art. 626 do CPC). Por edital, 

com prazo de 40 (quarenta) dias, todos os demais.

 Concluídas as citações, as partes terão vista dos autos, em cartório e 

pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as 

primeiras declarações (art. 627 do CPC).

De outro lado, considerando que um dos herdeiros é menor, necessária se 

faz a nomeação de curador especial nos termos do art. 72, I, do CPC. 

Assim considerando que dentre as funções institucionais da Defensoria 

Pública, segundo o artigo 4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, 

incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da 

curadoria especial nos casos previstos em lei, NOMEIO como curadora 

especial a Defensoria Pública local, para defender os interesses de Elaine 

Alves Teles.

INTIME-SE a Defensoria Pública da presente nomeação.

 DEFIRO, por hora, os benefícios da justiça gratuita.
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INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103752 Nr: 1350-40.2014.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO AUGUSTO SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Autos nº. 1350-40.2014.811.0102

Código nº. 103752

Vistos, etc.

Considerando o caráter infringente dos Embargos de Declaração, 

INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, §2º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 02 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106288 Nr: 802-78.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAFAEL DA SILVA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 802-78.2015.811.0102

Código nº: 106288

Vistos etc.

Cumpridas todas as determinações constantes na sentença condenatória 

proferida nestes autos, ENCAMINHE-SE ao arquivo.

CUMPRA-SE.

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.: 104572 Nr: 186-06.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO LEANDRO LTDA ME, LAERCIO 

FERREIRA FERNANDES, MARIA APARECIDA GOMES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 186-06.2015.811.0102

Código nº 104572

Vistos etc.

DEFIRO a tentativa de citação dos executados, por carta com aviso de 

recebimento, nos endereços de ref. 33 e 37, que não coincidam com o 

endereço do mandado de citação já cumprido (ref. 16).

Cumprida a determinação acimada, vistas a parte autora.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115973 Nr: 1210-98.2017.811.0102

 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: ALICE TEREZINHA MONTEIRO VIEIRA

 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:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE MAIO DE 2018 ÀS 15HORAS.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 

da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 16 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114316 Nr: 538-90.2017.811.0102

 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: MARIA DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE MAIO DE 2018 ÀS 10H00MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 

da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 11 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105196 Nr: 429-47.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo José Vogel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.429-47.2015.811.0102Código n. 105196Vistos, etc.Trata-se de 

execução de honorários advocatícios, proposta por Arlindo Vogel em face 

da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, na qual pleiteia o 

pagamento de R$ 10.498,74 (dez mil quatrocentos e noventa e oito reais e 

setenta e quatro centavos).À ref. 09, a parte executada apresentou 

impugnação aos cálculos do autor aduzindo que foi utilizado o valor atual 
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do URH para elaboração do cálculo, quando deveria ser utilizado àquele a 

época do arbitramento.De sua vez, à ref. 24, o exequente pugnou pela 

expedição de RPV para levantamento dos valores, o que foi deferido à ref. 

27, sem analise da impugnação apresentada pelo executado.A ref. 37 foi 

expedido oficio requisitório.Instado, o exequente informou que não houve 

o pagamento da verba honorária.É o relatório. Fundamento. 

Decido.Inicialmente, tendo em vista não ter sido a analisada a impugnação 

apresentada pela parte requerida, e que devidamente intimado o 

exequente não manifestou-se a respeito (ref. 23), CHAMO O FEITO A 

ÓRDEM, e passo a analisa-la neste momento.Compulsando o caderno 

processual constato que o advogado Arlindo Vogel, qualificado nos autos, 

ajuizou demanda em face da parte executada para execução dos 

honorários advocatícios fixados em decorrência de atuação dativa nos 

fei tos n. 487-21.2013.811.0102, 94- 62.2014.811.0102 e, 

696-58.2011.811.0102, que tramitaram nessa comarca.O Estado de Mato 

reito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113636 Nr: 209-78.2017.811.0102

 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: GERALDO DOMICIANO DE MAGALHÃES

 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:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

10 DE ABRIL DE 2018 ÀS 10HS40MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 

da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 11 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115244 Nr: 905-17.2017.811.0102

 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: NERCI LURDES BATEZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE MAIO DE 2018 ÀS 16HS20MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 

da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 16 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116228 Nr: 1304-46.2017.811.0102

 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: ELZA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE MAIO DE 2018 ÀS 17HS40MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 

da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 16 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104004 Nr: 1496-81.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: silvano francisco - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1496-81.2014.811.0102

Código n°: 104004

Vistos, etc.

A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso manifestou à ref.31, 

alegando que não acompanharam o ofício requisitório os seguintes 

documentos: 1) não indicação da conta bancária do beneficiário; 2) 

sentença condenatória e do acórdão proferido no reexame necessário 

e/ou de recurso voluntário; 3) decisão que tiver homologado a conta de 

liquidação; 4) certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do processo 

de conhecimento como dos embargos à execução, se houver.

Ocorre que, analisando o Ofício Requisitório juntado à ref. 15, consta a 

informação de que os documentos acima relacionados foram 

encaminhados.

Assim, DETERMINO a secretaria que certifique se realmente foram 

encaminhados os documentos relatados pela Fazenda Pública. Caso 

negativo ENCAMINHEM-SE imediatamente os documentos requeridos.

Caso os documentos tenham sido remetidos a Fazenda Pública, 

DETERMINO que seja cumprido o Ofício Requisitório já encaminhado.

CUMPRA-SE.

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.: 112100 Nr: 1268-38.2016.811.0102

 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: IZABEL FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE MAIO DE 2018 ÀS 15HS40MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 

da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 16 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112110 Nr: 1273-60.2016.811.0102

 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: NAILDE SANSIGOLO

 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:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE MAIO DE 2018 ÀS 17HS00MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 

da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 16 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112386 Nr: 1380-07.2016.811.0102

 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE MAIO DE 2018 ÀS 15HS20MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 

da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 16 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113650 Nr: 219-25.2017.811.0102

 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: MARIA DE LOURDES PIPPER PERON

 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:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE MAIO DE 2018 ÀS 10H20MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 

da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 11 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116572 Nr: 1432-66.2017.811.0102

 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: MARLENE JUSTO

 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:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE MAIO DE 2018 ÀS 14HS00MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 

da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 11 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116771 Nr: 1521-89.2017.811.0102

 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: SUELI PERES PEREIRA

 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:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE MAIO DE 2018 ÀS 14HS40MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 
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da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 16 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118045 Nr: 2053-63.2017.811.0102

 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: OLINDA PALMEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16.035, JOSIANE PILATTI - OAB:33611, MAURICIO VIEIRA SERPA 

- OAB:12758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:14.334, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE MAIO DE 2018 ÀS 16HS00MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 

da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 16 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105228 Nr: 446-83.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - OAB:OAB/SP 

227.541, FABIO ANDRÉ FADIGA - OAB:OAB/SP 139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais razões, mostra-se inviável a continuidade da presente ação 

individual, considerando que poderá tornar inócua a tentativa de 

recuperação da empresa requerida.Assim, INDEFIRO o pedido de 

prosseguimento do feito, mantendo a presente execução suspensa até 

dec isão  a  ser  p ro fe r ida  na  ação de  recuperaçã o 

judicial.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 06 de 

fevereiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112102 Nr: 1270-08.2016.811.0102

 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: NADIR ALDERBRANT

 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:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE MAIO DE 2018 ÀS 16HS40MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 

da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 16 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113707 Nr: 254-82.2017.811.0102

 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: Neusa Nemerski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

27 DE ABRIL DE 2018 ÀS 18HS00MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 

da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 11 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116706 Nr: 1491-54.2017.811.0102

 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: FERMIANO CORREA DA AVILA

 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:

 Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 DE MAIO DE 2018 ÀS 17HS20MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) 

da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar 

ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101968/2/2018 Página 707 de 709



rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a 

solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 11 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE COLNIZA 

 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 
NÍVEL MÉDIO E  SUPERIOR  
 
   
EDITAL N. 06/2018 
 

O Exmo. Doutor Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro da 
Comarca de Colniza/MT, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Edital n° 
01/2017 (DJE 10138, disponibilizado em 13/11/2017) que tornou público a abertura do 
Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de Nível médio e Superior nas 
áreas de Administração e Ciências Contábeis,   

 
RESOLVE:  

 
1- Torna pública a divulgação do GABARITO DEFINITIVO E DO RESULTADO 
FINAL, da prova objetiva aplicada em 28/01/2018, no Processo Seletivo para Estágio 
Curricular Remunerado desta Comarca.  

 
NÍVEL MÉDIO 

1 D 11 A 21 B 31 C 

2 B 12 D 22 B 32 D 

3 C 13 C 23 D 33 B 

4 B 14 B 24 A 34 D 

5 D 15 A 25 A 35 C 

6 C 16 B 26 C 36 B 

7 D 17 B 27 A 37 C 

8 A 18 B 28 A 38 A 

9 D 19 C 29 D 39 C 

10 C 20 A 30 D 40 A 

 

NÍVEL SUPERIOR 

1 A 11 D 21 B 31 A 

2 B 12 D 22 B 32 D 

3 C 13 C 23 C 33 A 

4 C 14 B 24 A 34 B 
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5 B 15 B 25 B 35 B 

6 B 16 B 26 C 36 D 

7 D 17 B 27 B 37 D 

8 D 18 A 28 C 38 A 

9 D 19 D 29 D 39 C 

10 D 20 A 30 D 40 B 

 
 
1.1  Serão admitidos recursos, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação 
deste Edital, no DJE.  
 
 
Colniza/MT, 07 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 
Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
 

 
 

Disponibilizado - 08/02/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10196 Caderno de Anexos - 3 de 13



 
RESULTADO FINAL 

 
ENSINO MÉDIO 

 

CLASSIFICAÇÃO INSC. NOME 
DATA 
NASC. POR. N. I. R. L. C. G. TOTAL 

SITUAÇÃO  

1º 67 
JOÃO VICTOR TRINDADE 
ADAMISKI 14/11/2000 

    
25,00  

    
15,00  

    
17,50  

     
22,50  80,00 

CLASSIFICADO(A) 

2º 28 
AMANDA CAROLINE LOU DE 
OLIVEIRA 13/10/2001 

    
22,50  

    
17,50  

    
22,50  

     
12,50  75,00 

CLASSIFICADO(A) 

3º 43 JOÃO PEDRO RODRIGUES BIZI 21/10/2000 
    

15,00  
    

17,50  
    

17,50  
     

20,00  70,00 
CLASSIFICADO(A) 

4º 68 ANA CLARA PLASTER FIGLERSKI 20/11/2002 
    

15,00  
    

17,50  
    

20,00  
     

17,50  70,00 
CLASSIFICADO(A) 

5º 79 DÉBORA CRISTINA DA COSTA 26/01/2001 
    

15,00  
    

20,00  
    

10,00  
     

17,50  62,50 
CLASSIFICADO(A) 

6º 31 MARIANA MONTANHA 07/09/2001 
    

17,50  
    

10,00  
    

17,50  
     

15,00  60,00 
CLASSIFICADO(A) 

7º 40 LEANDRO QUINTINHO VAZ 19/08/2000 
    

12,50  
    

12,50  
    

20,00  
     

12,50  57,50 
CLASSIFICADO(A) 

8º 77 AMANDA ANTUNES SANTOS 07/01/2002 
    
15,00  

    
12,50  

    
12,50  

     
15,00  55,00 

CLASSIFICADO(A) 

9º 16 
EMILLY SHAMANTA BELLO DE 
BRITO 22/06/2001 

    
15,00  

    
17,50  

     
7,50  

     
12,50  52,50 

CLASSIFICADO(A) 

10°  73 MAYCON SILVA BELEM 10/10/2001 
     
7,50  

    
15,00  

    
10,00  

     
20,00  52,50 

CLASSIFICADO(A) 

11º 76 FERNANDA CORREIA BARROS  12/12/2001 
    
15,00  

    
15,00  

    
12,50  

       
10,00  52,50 

CLASSIFICADO(A) 
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12º 46 EDIVANIA SCHWENCK BRAZ 13/05/2001 
    

17,50  5,00 
    

10,00  
     

17,50  50,00 
CLASSIFICADO(A) 

13º 3 
LETICIA FRANCIELE TOLOVI DE 
MORAIS 06/05/2002 

    
12,50  

    
10,00  

    
15,00  

     
12,50  50,00 

CLASSIFICADO(A) 

14º 62 WENDER FERREIRA DE SOUZA 23/05/2000 
    

12,50  
      

7,50  
    

12,50  
     

17,50  50,00 
CLASSIFICADO(A) 

15º 14 ANDREW WALLACE BARBOZA 26/10/2000 
     

5,00  
    

20,00  
    

12,50  
     

12,50  50,00 
CLASSIFICADO(A) 

16º 2 RAFAELA LOPES DOS SILVA 12/04/2001 
    

15,00  
      

7,50  
    

10,00  
     

15,00  47,50 
REPROVADO(A) 

17º 37 
VITORIA DANIELI SANTOS DE 
OLIVEIRA 18/03/2002 

    
12,50  

      
5,00  

     
7,50  

     
20,00  45,00 

REPROVADO(A) 

18º 17 FERNANDA PASTRO ZANATTA 23/11/2000 
     

7,50  
    

10,00  
    

10,00  
     

17,50  45,00 
REPROVADO(A) 

19º 24 WELLINGTON DA SILVA CAMPOS 26/01/2002 7,5 17,5 12,5 7,5 45,00 REPROVADO(A) 

20º 41 
NICOLAS MIGUEL DE SOUZA 
CORDEIRO 18/01/2001 

     
2,50  

    
15,00  

    
15,00  

     
12,50  45,00 

 
REPROVADO(A) 

21º 1 REGIANE KILL DOS SANTOS 04/06/2001 
    

15,00  
    

12,50  
     

7,50  
       

7,50  42,50 
REPROVADO(A) 

22º 13 GISLAINY AURELIANO PEIXOTO 04/11/2000 
    

20,00  
    

10,00  
     

2,50  
       

7,50  40,00 
REPROVADO(A) 

23º 87 
DEBORAH KETELLYN CARDOSO 
LOPES 03/10/2002 

    
15,00  

      
2,50  

    
17,50  

       
5,00  40,00 

REPROVADO(A) 

24º 19 EDUARDA CARVALHO DE SOUSA 27/04/2001 
    

15,00  
      

7,50  
    

10,00  
       

7,50  40,00 
REPROVADO(A) 

25º 84 AGHATA SANTOS DA CRUZ 30/03/2002 
    

10,00  
    

12,50  
    

12,50  
       

5,00  40,00 
REPROVADO(A) 

26º 11 WALKIRIA PEREIRA DE AMORIM 23/07/2001 
    

10,00  
    

12,50  
    

10,00  
       

7,50  40,00 
REPROVADO(A) 
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27º 45 
ANDRESSA CRISTINA MEURER DOS 
SANTOS  19/01/2001 

    
10,00  

    
10,00  

    
12,50  

       
7,50  40,00 

REPROVADO(A) 

28° 69 
FELIPE FALÇÃO DE SOUZA 
PEREIRA 10/07/2000 

    
10,00  

    
10,00  

     
7,50  

     
12,50  40,00 

REPROVADO(A) 

39º 34 FABRICIO RODRIGUES TEIXEIRA 01/05/2001 
     

2,50  
    

17,50  
    

10,00  
     

10,00  40,00 
REPROVADO(A) 

30°  49 RAFAELLA NUNES DE OLIVEIRA 27/07/2001 
    

15,00  
      

5,00  
    

10,00  
       

7,50  37,5 
REPROVADO(A) 

31º 59 
DIEMERSON GUSTAVO PEREIRA 
BRAGANÇA DA SILVA  15/12/2001 

    
15,00  

      
7,50  

     
7,50  

       
7,50  37,50 

REPROVADO(A) 

32º 81 
KETYLLEM LORRAINE SOUZA DE 
OLIVEIRA 05/07/2002 

    
12,50  

    
12,50  

     
7,50  

       
5,00  37,50 

REPROVADO(A) 

33º 7 AMANDA LESSA DE ARAÚJO 14/05/2001 
    

12,50  
    

12,50  
     

5,00  
       

7,50  37,50 
REPROVADO(A) 

34º 53 DANIELLY PEER MARTINS 12/04/2002 
     

7,50  
      

7,50  
    

12,50  
     

10,00  37,50 
REPROVADO(A) 

35º 91 JAMILLY SOUZA BARBOSA 27/04/2002 
    

12,50  
      

7,50  
     

5,00  
     

10,00  35,00 
REPROVADO(A) 

36º 89 
ANNY EMANUELLY FERNANDES 
ROSA 10/12/2000 

    
10,00  

    
10,00  

     
7,50  

       
7,50  35,00 

REPROVADO(A) 

37º 44 SOLANGE MARTINS DA SILVA 29/11/2000 
    

10,00  
      

5,00  
     

7,50  
     

12,50  35,00 
REPROVADO(A) 

38º 5 
MARA BEATRIZ FERREIRA DOS 
SANTOS 12/04/2001 

     
5,00  

      
5,00  

    
12,50  

     
12,50  35,00 

REPROVADO(A) 

39º 35 CELINE MARIA CRUZ FERMINO 15/12/2001 
    

10,00  
      

7,50  
    

10,00  
       

5,00  32,50 
REPROVADO(A) 

40°  75 
NATIELI DA SILVA DO 
NASCIMENTO 08/06/2002 

     
7,50  

      
7,50  

    
12,50 

       
5,00  32,50 

REPROVADO(A) 

41º 90 YASKARA BARBOSA DA SILVA 18/11/2001                      32,50 REPROVADO(A) 
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LIMA 5,00  7,50  7,50  12,50  

42º 29 
KELLY BARBOSA DE LIMA 
FLORIPE 03/04/2001 

     
5,00  

    
10,00  

     
7,50  

     
10,00  32,50 

REPROVADO(A) 

43º 52 DÉBORA GOMES JANDREY 06/09/2000 
     

2,50  
    

10,00  
     

7,50  
     

12,50  32,50 
REPROVADO(A) 

44° 23 GREITIELLI SOUZA DE SÁ 05/10/2000 
     

5,00  
    

10,00  
    
5,00  10,00 30,00 

REPROVADO(A) 

45º 80 GEISLA ERICA DE SOUZA PEREIRA 17/11/2002 
     

7,50    2,50      10,00 10,00 30,00 
REPROVADO(A) 

46º 66 RAFAEL DIONE GUDE GERMANO 02/08/2002 
     

5,00  
      

7,50  
     

5,00  
     

12,50  30,00 
REPROVADO(A) 

47º 8 CAROLINA DE JESUS OLIVEIRA 23/07/2002 
     

5,00  
      

7,50  
    

12,50  
       

5,00  30,00 
REPROVADO(A) 

48º 86 THAYNARA RIBEIRO GRUBERT 06/01/2002 
     

5,00  
    

10,00  
    

10,00  
       

5,00  30,00 
REPROVADO(A) 

49º 58 THAIS NARLOCH ABREU BIANCHIN 29/04/2002 
    

10,00  
   

ZERO  
     

7,50  
     

10,00  27,50 
REPROVADO(A) 

50º 33 
KEFRIM OHANNA FERREIRA 
PEREIRA 28/05/2002 

     
7,50  

      
5,00  

     
5,00  

     
10,00  27,50 

REPROVADO(A) 

51º 20 MAGALI DE OLIVEIRA COSTA 05/03/2001 
     

7,50  
      

7,50  
     

5,00  
       

7,50  27,50 
REPROVADO(A) 

52º 39 
CLAUDIO ALEXANDRE CATANOSSI 
DA SILVA 28/08/2001 

     
5,00  

   
ZERO  

    
10,00  

     
12,50  27,50 

REPROVADO(A) 

53º 82 
KAROLAYNE DE OLIVEIRA 
BORGES 23/03/2001 

     
5,00  

      
7,50  

     
5,00  

     
10,00  27,50 

REPROVADO(A) 

54º 64 VIVIANE ALVES PACÓ 12/05/2001 
   

ZERO  
      

5,00  
     

5,00  
     

17,50  27,50 
REPROVADO(A) 

55º 48 GLEICI KELLY MASCENTE VAZ 05/03/2001 
     

7,50  
      

7,50  
     

5,00  
       

7,50  27,50 
REPROVADO(A) 
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56º 65 ALINE SEGURA DOS SANTOS 31/01/2002 
     

5,00  
      

5,00  
     

2,50  
     

12,50  25,00 
REPROVADO(A) 

57º 42 LAUDICEIA COSTA BERNARDI 24/04/2001 
     

7,50  
      

5,00  
     

2,50  
       

7,50  22,50 
REPROVADO(A) 

58º 55 LEILA SILVA DOS SANTOS 11/09/1996 
     

7,50  
      

7,50  
     

2,50  
       

5,00  22,50 
REPROVADO(A) 

59º 32 
MAYLLON RODRIGO ALVES DOS 
SANTOS 21/11/2001 

    
10,00  

   
ZERO  

     
5,00  

       
5,00  20,00 

REPROVADO(A) 

60º 30 CAMILA PAIVA HERRERA 17/06/2000 
     

7,50  
   

ZERO  
     

7,50  
       

2,50  17,50 
REPROVADO(A) 

61º 12 
PETERSON DOS SANTOS 
GUILHERME  29/02/2000 

     
7,50   2,50       5,00 2,50 17,50 

REPROVADO(A) 

62°  38 
KICILA RAEDILA DA SILVA 
MONTEIRO 16/11/2001 

     
7,50  

    
15,00  

     
2,50  

       
5,00  30,00 REPROVADO(A) 

63º 6° 
CINGLIDY RODRIGUES EPIFANIO 
 NÃO ASSINOU O CARTÃO RESPOSTA ELIMINADO(A) 

64º 4 
THAYLLA FERNANDA DA SILVA 
PELEGRINI   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

65º 9 RAHIANE OLIVEIRA SESQUIM   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

66º 10 
MARIA SABRINA NEGRISOLI 
NORBIATO   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

67º 15 KETLEN DA SILVA BRAZ   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
68º 18 LUAN BATISTA SOARES   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

69º 21 
DUILYAN GABRIEL LIMA DOS 
SANTOS   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

70º 22 DEUSIANE CHAVES NASCIMENTO   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

71º 25 
LUANNA KAROLINE SOARES DE 
ARAÚJO   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

72º 26 ANDRESSA EVELIN DE ANDRADE   ELIMINADO(A) 
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GONÇALVES   AUSENTE  

73º 36 
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA 
PEREIRA 

  
  AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

74º 36 SOIANE GONÇALVES LIMA  
  

  AUSENTE  
ELIMINADO(A) 

75º 47 CAMILA DE LIMA SOARES   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
76º 50 CARINA PAULINA VIEIRA    AUSENTE  ELIMINADO(A) 
77º 51 KAIRO FABRÍCIO DE OLIVEIRA   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

78º 54 
MARIA GABRIELA OLIVEIRA DA 
SILVA   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

79º 56 SILVANIA PINHATI BARROSO   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
80º 57 THAIS NOTHNAGIL   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
81º 60 THAWAN ALMEIDA SANTANA   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
82º 61 VANESSA ALVES DE OLIVEIRA   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

83º 63 
VILMAR IGOR GIMENES 
RODRIGUES    AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

84º 70 MARIANA BARROS MARTINHÃO   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
85º 71 LARISSA CANONICO   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

86º 72 
JHENEFFER LUANA CARDOSO 
PEREIRA   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

87º 74 ESTHEFANY RIBEIRO GUEDES   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

88º 78 
JHENIFER CAROLINE DE JESUS 
FERREIRA   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

89º 83 MELLYSSA KAREN BARBOSA   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
90º 85 VALDIÉLI EZEQUIEL MESSIAS   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

91º 88 
RONALDO ALVES DA SILVA 
JUNIOR   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

92° 92 JESSICA SIRINO ROSA   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
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ENSINO SUPERIOR: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

CLASSIFICAÇÃO INSC. NOME 
DATA 
NASC. Port. N. I. R. L. C. G. TOTAL 

SITUAÇÃO  

1º 22 ELIELTON DA COSTA MORAES 22/04/1988 
     
7,50  

    
20,00  

    
17,50  

    
15,00      60,00  

CLASSIFICADO(A) 

2º 13 
CINTIA MARQUES DE ABREU 
ROCHA 30/07/1993 

    
10,00  

    
17,50  

     
5,00  

    
20,00      52,50  

CLASSIFICADO(A) 

3º 14 WESLEI SOARES DA CRUZ 13/06/1995 
    

12,50  
    

12,50  
     

5,00  
    

20,00      50,00  
CLASSIFICADO(A) 

4º 24 NATHALY KELLY JESUS FERRI 11/04/1993 
    

10,00  
    

17,50  
     

7,50  
    

15,00      50,00  
CLASSIFICADO(A) 

5º 4 KAROLAINE FONSECA BELO 14/09/1997 
     

7,50  
    

22,50  
     

5,00  
    

15,00      50,00  
CLASSIFICADO(A) 

6º 25 
ROSICLER PAULA DE LIMA 
ALMEIDA 29/09/1991 

    
12,50  

    
15,00  

     
7,50  

    
12,50      47,50  

REPROVADO(A) 

7º 2 
MENZAQUE FERREIRA DOS 
SANTOS 11/06/1991 

    
10,00  

    
12,50  

     
7,50  

    
17,50      47,50  

REPROVADO(A) 

8º 19 
ISLENE PEREIRA DOS SANTOS 
BRAGANÇA 25/07/1984 

    
15,00  

    
10,00  

     
5,00  

    
12,50      42,50  

REPROVADO(A) 

9º 23 MARCILENE MORAES DA COSTA 06/03/1994 
    

10,00  
    

12,50  
     

5,00  
    

15,00      42,50  
REPROVADO(A) 

10º 1 
GEISIELI CRISTINA PEREIRA 
MUNHOZ ZIMERMON 20/09/1991 

     
7,50  

    
15,00  

     
7,50  

    
12,50      42,50  

REPROVADO(A) 

11º 26 FABIANA MOISES DE SOUZA 09/05/1997 
     
7,50  

    
17,50  

     
7,50  

    
10,00      42,50  

REPROVADO(A) 

12º 7 
BRUNO ROBERTO DOS SANTOS 
OURIVES 29/03/1999 

     
7,50  

    
15,00  

    
10,00  

    
10,00      42,50  

REPROVADO(A) 

13º 12 RAIANE PEREIRA DA SILVA 03/04/1999                      37,50  REPROVADO(A) 
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12,50  12,50  2,50  10,00  

14º 8 
BRUNA DOS SANTOS OURIVES 
ZIMERMON 05/03/1996 

     
7,50  

    
15,00  

     
5,00  

    
10,00      37,50  

REPROVADO(A) 

15º 15 JEQUELINE KELLY DE ABREU 07/12/1995 
     

5,00  
    

15,00  
     

2,50  
    

12,50      35,00  
REPROVADO(A) 

16º 9 
PRISCILA DAIANE AQUINO SANTOS 
DE OLIVEIRA 16/09/1997 

    
12,50  

      
7,50  

     
2,50  

    
10,00      32,50  

REPROVADO(A) 

17º 10 ANA CLAUDIA LIMA ALMEIDA 16/11/1997 
     

7,50  
    

15,00  
          
-    

    
10,00      32,50  

REPROVADO(A) 

18º 11 NICOLI LIGIA VALDIVINO 11/03/1998 
     

5,00  
    

10,00  
     

5,00  
     

5,00      25,00  
REPROVADO(A) 

19º 3 JESSICA DE SOUZA LEITE   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

20º 5 
CIBELI CAROLINA GONÇALVES 
ALVES   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

21º 6 ELIZETE LAHASS FALK   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
22º 16 ELVIS DE JESUS DOS SANTOS   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
23º 17 LETICIA DE JESUS SANTOS   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
24º 18 VÂNIA ORBEN   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

25º 20 
PAULA FRANCINETE COUTINHO 
LAURIANO   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

26º 21 JAQUELINE MEDRADES DA CRUZ   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
 
 

ENSINO SUPERIOR: ADMINISTRAÇÃO 
 

CLASSIFICAÇÃO INSC. NOME 
DATA 
NASC. Port. N. I. R. L. C. G. TOTAL 

SITUAÇÃO  

1º 3 
ADRIANA PEREIRA DA SILVA 
OLIVEIRA 07/11//1987 15,00 20,00 7,50 20,00 62,50 

CLASSIFICADO(A) 
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2º 9 TATIANE DOS SANTOS DE SOUZA 23/06/1992 10,00 12,50 12,50 12,50 47,50 REPROVADO(A) 
3º 2 HAIURY DE OLIVEIRA RAMOS 21/06/1996 10,00 15,00 7,50 12,50 45,00 REPROVADO(A) 
4º 5 CLEONICE FIRMINO DOS SANTOS 16/01/1993 5,00 17,50 5,00 17,50 45,00 REPROVADO(A) 
5º 7 MARCOS DA SILVA ROQUE 12/08/1992 7,50 10,00 10,00 12,50 40,00 REPROVADO(A) 

6º 6 
OTAISE MAIARA MARTINS DA 
SILVA 03/10/1998 7,50 7,50 7,50 15,00 37,50 

REPROVADO(A) 

7º 4 VANESSA SILVA DE OLIVEIRA 01/08/1981 7,50 10,00 5,00 12,50 35,00 REPROVADO(A) 

8º 10 
SOLIANA APARECIDA SOARES 
CORDEIRO 20/03/1994 10,00 7,50 2,50 10,00 30,00 

REPROVADO(A) 

9º 8 EMILY NEVES CIRQUEIRA   AUSENTE  ELIMINADO(A) 
10º 11 SIMONE DA SILVA FREITAS   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

11º 12 
ANIELY GONÇALVES DO CARMO 
SANTOS   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 

12º 13 LUCAS BATISTA SOARES   AUSENTE  ELIMINADO(A) 

13º 1 
ANA CAROLINA DE FREITAS 
RODRIGUES   AUSENTE  

ELIMINADO(A) 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

 
P O R T A R I A  N.º 03/2018-DF 
 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 
DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO o requerimento da servidora Marlene Staut Romera, matrícula 12118, datado de 
02 de fevereiro de 2018, solicitando juntada de atestado médico;  
 
RESOLVE: 
 
ALTERAR a escala de plantões do mês de FEVEREIRO/2018 como abaixo relacionado: 
 

JUÍZES, GESTORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 
 

DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL 
DE 
JUSTIÇA 

02/02/18 (19h) 
a 
05/02/18 (12h) 

Dr. Marcos Terêncio A. 
Pires 
(2ª Vara Criminal de 
Tangará da Serra) 

Élcio Alves 
 

Antônio 
dos Santos 

10/02/18 (19h) 
a 
15/02/18 (12h) 

Dr. Conrado Machado 
Simão 
(Vara Única de Sapezal) 

Elza Batista 
Rodrigues 

Francisco 
José 
Medeiros 
Menezes 

16/02/18 (19h)  
a 
19/02/18 (12h) 

Dr. Sílvio Mendonça 
(1ª Vara de Barra do 
Bugres) 

Remilson Fabio de 
Moraes 

Ítalo 
Rodrigues 
da Cunha 
Neto 

23/02/18 (19h) 
a 
26/02/18 (12h) 

Dr. Arom Olímpio Pereira 
(2ª Vara de Barra do 
Bugres) 

Ana Aparecida 
Cebalho 

Antônio 
dos Santos 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal, 07 de fevereiro de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 

Disponibilizado - 08/02/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10196 Caderno de Anexos - 13 de 13


		2018-02-08T08:47:56-0300
	ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO:1393




